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บทคัดย่อ

การพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน (Prototype) ใหม่หรือนวัตกรรม ส�าหรับผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ก่อน

ท่ีจะน�าเป็นเผยแพร่หรือใช้จริง จ�าเป็นจะต้องผ่านกระบวนการควบคุมและประกันคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่า 

ต้นแบบช้ินงานของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่นั้นมีประสิทธิภาพจริง เรียกว่า การทดสอบประสิทธิภาพ 

(Developmental Testing) การผลติสือ่และชดุการสอนทีเ่ปน็ต้นแบบชิน้งานใหมก่เ็ช่นเดยีวกนั จ�าเปน็ทีต้่อง

ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพก่อนที่จะให้ครูน�าไปใช้กับนักเรียน โดยด�าเนินการตามกระบวนการ 2 ขั้นตอน 

คือการทดลองใช้เบื้องต้น (Tryout) และการทดลองใช้จริง (Trial Run) บทความนี้ เสนอแนวคิด วิธีการ

ทดสอบประสิทธิภาพ การใช้สูตร E
1
/ E

2
 ส�าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process-E

1
) 

และทดสอบประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Product-E
2
) ในขั้นทดลองใช้เบื้องต้น แบบเดี่ยว (1:1) แบบกลุ่ม 

(1:10) และแบบสนาม (1:100) และการน�าสื่อหรือชุดการสอนที่ทดสอบผ่านเกณฑ์ความก้าวหน้า 

ทางการเรียน เกณฑ์ประสิทธิภาพ E
1
/ E

2
 ตามเกณฑ์ 90/90, 85/85 ส�าหรับวิทยพิสัยหรือพุทธิพิสัย,  

80/80 และ 75/75 ส�าหรับทักษพิสัยและทักษพิสัยแล้ว แล้วไปทดลองใช้จริงในช่วงเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 

สูตร E
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2
ซ่ึงผู้เขียนพัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นเพียงสูตรเดียวในการหาประสิทธิภาพสื่อและ 

ชุดการสอนที่เน้นความสัมพันธ์ของกระบวนการและผลลัพธ์ สูตรอ่ืนที่ใช้กันเน้นการหาประสิทธิภาพโดย 

อิงผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว สูตร E
1
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2
 ใช้ได้กับการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อและชุดการสอน 

ทุกประเภททั้งในการสอนแบบเผชิญหน้า การสอนทางไกล และการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ 

บทความนี้ยังเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดสอบประสิทธิภาพท่ีไม่ถูกต้อง เพื่อช่วยนักการศึกษาและครู

สามารถทดสอบประสิทธิภาพสื่อและชุดการสอนก่อนน�าไปผลิตเป็นจ�านวนมากและเผยแพร่ต่อไป

ค�าส�าคัญ: E
1
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2
 การทดสอบประสิทธิภาพ/ สื่อการสอน/ ชุดการสอน/ กระบวนการและผลลัพธ์
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Abstract

In developing an innovative prototype for new products and services, it is necessary to 

conduct quality assurance and quality control before mass production or mass distribution to 

ensure that such a product or service is efficient and serves the need of the customers. This 

process is called Developmental Testing (DT). In a similar manner, instructional media and 

instructional packages need to be developmentally tested to ensure their efficiency during the 

process and products before they are actually used with the students. Two stages of DT are 

required: Tryout and Trial Run. This article presents the concept and techniques for DT and 

explains the use of  the formula E
1
/ E

2
  needed for Try Out of the efficiency of the Process- E

1 

through three stages, i.e. : Individual Testing (1:1), Group Testing (1:10), and Field Testing 

(1:100), and also trying out the efficiency of the Product- E
2
 through posttests and summative 

evaluation. The instructional media and instructional packages, after being developmentally tested 

and meet the three set criteria, i.e. (1) significantly increase students learning achievement,  

(2) meeting the set efficiency, and (3) get students satisfaction, will be continued for the Trial 

Run stage by being implemented with the students in real classroom situation for a semester or 

an academic year. So far, the formula E
1
/ E

2
, developed since 1977 by this author, is the only 

existing process and product-based formula for determining the efficiency of instructional media 

and instructional packages. It is applicable for testing all forms of instructional media and 

instructional packages no matter what platforms, i.e. face-to-face, distance learning or eLearning. 

Finally, this article explains the problems found in the misuses of E
1
/ E

2
 in various educational 

context and levels.
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การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน

ชัยยงค์		พรหมวงศ*์ 

การผลติสือ่หรอืชดุการสอนนัน้	ก่อนน�าไปใช้

จรงิจะต้องน�าสือ่หรอืชดุการสอนทีผ่ลติขึน้ไปทดสอบ

ประสทิธภิาพเพือ่ดวู่าสือ่หรอืชดุการสอนท�าให้ผูเ้รยีน

มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่	มีประสิทธิภาพในการช่วยให้

กระบวนการเรยีนการสอนด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

เพยีงใด	มคีวามสมัพนัธ์กบัผลลัพธ์หรือไม่และผูเ้รยีน

มีความพึงพอใจต่อการเรียนจากสื่อหรือชุดการสอน

ในระดับใด	ดังนั้นผู้ผลิตสื่อการสอนจ�าเป็นจะต้องน�า

สือ่หรอืชดุการสอนไปหาคณุภาพ	เรยีกว่า	การทดสอบ

ประสิทธิภาพ

1.	ความหมายของการทดสอบประสทิธภิาพ

 1.1	ความหมายของประสิทธิภาพ

	 	 ประสทิธภิาพ	(Efficiency)	หมายถึง 

สภาวะหรือคุณภาพของสมรรถนะในการด�าเนินงาน

เพื่อให้งานมีความส�าเร็จโดยใช้เวลา	 ความพยายาม	

และค่าใช้จ่ายคุ้มค่าที่สุดตามจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้	

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์	 โดยก�าหนดเป็นอัตราส่วนหรือ 

ร้อยละระหว่างปัจจัยน�าเข้า	กระบวนการและผลลัพธ์	

(Ratio	between	input,	process	and	output)	

	 	 ประสิทธิภาพเน้นการด�าเนินการ 

ที่ถูกต้องหรอืกระท�าสิง่ใดๆ	อย่างถกูวธิ	ี (Doing	 the	

thing	right)

	 	 ค�าว่าประสิทธิภาพ	 มักสับสนกับ 

ค�าว่า	 ประสิทธิผล	 (Effectiveness)	 ซ่ึงเป็นค�าที่

คลมุเครอื	ไม่เน้นปรมิาณ	และมุง่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์	

และเน้น	 การท�าสิ่งที่ถูกที่ควร	 (Doing	 the	 right	

thing)	ดังนั้นสองค�านี้จึงมักใช้คู่กัน	คือ	ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

 1.2	ความหมายของการทดสอบ 

ประสิทธิภาพ

	 	 การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ

หรือชุดการสอน	 จึงหมายถึงการหาคุณภาพของสื่อ

หรือชุดการสอน	 โดยพิจารณาตามขั้นตอนของ 

การพัฒนาสื่อหรือชุดการสอนแต่ละขั้น	 ตรงกับ 

ภาษาอังกฤษว่า	“Developmental	Testing”	

	 Developmental	 Testing	 คือ	 การ 

ทดสอบคุณภาพตามพัฒนาการของการผลิตสื่อ 

หรือชุดการสอนตามล�าดับขั้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ของแต่ละองค์ประกอบของต้นแบบชิน้งาน	ใหด้�าเนนิ

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ส�าหรับการผลิตสื่อและชุดการสอน	 

การทดสอบประสิทธิภาพ หมายถึง การน�าสื่อหรือ

ชดุการสอนไปทดสอบด้วยกระบวนการสองขัน้ตอน

คอื การทดสอบประสทิธภิาพใช้เบือ้งต้น (Try Out) 

และทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trial Run) 

เพื่อหาคุณภาพของสื่อตามขั้นตอนที่ก�าหนดใน 3 

ประเด็น คือ การท�าให้ผู ้เรียนมีความรู ้เพิ่มขึ้น  

การช่วยให้ผูเ้รยีนผ่านกระบวนการเรยีนและท�าแบบ

ประเมินสุดท้ายได้ดี และการท�าให้ผู้เรียนมีความ 

พึงพอใจ น�าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข	ก่อนที่จะผลิต

ออกมาเผยแพร่เป็นจ�านวนมาก
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  1.2.1	การทดสอบประสทิธภิาพใช้

เบ้ืองต้น	 เป็นการน�าสื่อหรือชุดการสอนที่ผลิตขึ้น

เป็นต้นแบบ	(Prototype)	แล้วไปทดลอบประสทิธภิาพ

ใช้ตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้ในแต่ละระบบ	เพือ่ปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนให้เท่าเกณฑ์ 

ที่ก�าหนดไว้	และปรับปรุงจนถึงเกณฑ์	

  1.2.2	การทดสอบประสิทธิภาพ

สอนจริง	 หมายถึง	 การน�าสื่อหรือชุดการสอนที่ได้

ทดสอบประสิทธิภาพใช้และปรับปรุงจนได้คุณภาพ 

ถึงเกณฑ์แล้วของแต่ละหน่วย	ทุกหน่วยในแต่ละวิชา

ไปสอนจริงในชั้นเรียนหรือในสถานการณ์การเรียน

ที่แท้จริงในช่วงเวลาหนึ่ง	 อาทิ	 1	ภาคการศึกษาเป็น

อย่างน้อย	เพือ่ตรวจสอบคณุภาพเป็นครัง้สดุท้ายก่อน

น�าไปเผยแพร่และผลิตออกมาเป็นจ�านวนมาก

	 การทดสอบประสิทธิภาพทั้งสองขั้นตอน

จะต้องผ่านการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา	 (Research	

and	Development-R&D)	โดยต้องด�าเนินการวิจัย

ในขั้นทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น	และอาจทดสอบ

ประสิทธิภาพซ�้าในขั้นทดสอบประสิทธิภาพใช้จริง 

ด้วยก็ได้เพื่อประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา 

ทางไกลนานาชาติ	

2.	ความจ�าเป็นที่จะต้องหาประสิทธิภาพ

	 การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือชุด

การสอนมีความจ�าเป็นด้วยเหตุผล	3	ประการ	คือ

	 2.1	 ส�าหรับหน่วยงานผลิตสื่อหรือชุด 

การสอน	การทดสอบประสทิธภิาพช่วยประกนัคณุภาพ

ของสื่อหรือชุดการสอนว่าอยู่ในขั้นสูง	เหมาะสมที่จะ

ลงทนุผลติออกมาเป็นจ�านวนมาก	หากไม่มกีารทดสอบ

ประสทิธภิาพเสยีก่อนแล้ว	เมือ่ผลติออกมาใช้ประโยชน์

ไม่ได้ด	ีกจ็ะต้องผลิตหรอืท�าข้ึนใหม่เป็นการสิน้เปลอืง

ทั้งเวลา	แรงงานและเงินทอง	

 2.2	ส�าหรับผู ้ใช้สื่อหรือชุดการสอน

สื่อหรือชุดการสอนที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ	 

จะท�าหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยสอนได้ดี	 ในการสร้าง

สภาพการเรียนให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ตามที่มุ่งหวัง	 บางครั้งชุดการสอนต้องช่วยครูสอน	 

บางครัง้ต้องสอนแทนครู	(อาทิในโรงเรยีนครคูนเดยีว)	

ดังนั้น	 ก่อนน�าสื่อหรือชุดการสอนไปใช้	 ครูจึงควร 

มั่นใจว ่า	 ชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพในการ 

ช่วยให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนจรงิ	การทดสอบประสทิธภิาพ

ตามล�าดับขั้นจะช่วยให้เราได้สื่อหรือชุดการสอนที่มี

คุณค่าทางการสอนจริงตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 3.	 ส�าหรับผู้ผลิตสื่อหรือชุดการสอน	

การทดสอบประสิทธิภาพจะท�าให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ว่า

เน้ือหาสาระที่บรรจุลงในสื่อหรือชุดการสอนมีความ

เหมาะสม	 ง่ายต่อการเข้าใจ	 อันจะช่วยให้ผู้ผลิต 

มีความช�านาญสูงขึ้น	 เป็นการประหยัดแรงสมอง	 

แรงงาน	เวลาและเงินทองในการเตรียมต้นแบบ

3.	การก�าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ	(15)

 3.1	ความหมายของเกณฑ์	(Criterion)	

เกณฑ์เป็นขีดก�าหนดที่จะยอมรับว่า	 สิ่งใดหรือ 

พฤติกรรมใดมีคุณภาพและหรือปริมาณที่จะรับได้

	 การตัง้เกณฑ์	ต้องตัง้ไว้ครัง้แรกครัง้เดียว	

เพื่อจะปรับปรุงคุณภาพให้ถึงเกณฑ์ขั้นต�่าที่ต้ังไว้	 จะ

ตัง้เกณฑ์การทดสอบประสทิธภิาพไว้ต่างกันไม่ได้	เช่น	

เมือ่มกีารทดสอบประสทิธภิาพแบบเดีย่ว	ตัง้เกณฑ์ไว้	

60/60	แบบกลุ่ม	ตั้งไว้	70/70	ส่วนแบบสนาม	ตั้งไว้	

80/80	ถือว่า	เป็นการตั้งเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง

	 อนึ่งเนื่องจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้เป็นเกณฑ์ 

ต�่าสุด	 ดังนั้นหากการทดสอบคุณภาพของสิ่งใดหรือ

พฤตกิรรมใดได้ผลสงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้อย่างมนียัส�าคญั

ที่ระดับ	 .05	 หรืออนุโลมให้มีความคลาดเคลื่อน	 

ต�่าหรือสูงกว่าค่าประสิทธิภาพที่ตั้งไว้เกิน	 2.5	 ก็ให้

ปรับเกณฑ์ขึ้นไปอีกหน่ึงขั้น	 แต่หากได้ค่าต�่ากว่าค่า

ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้	 ต้องปรับปรุงและน�าไปทดสอบ

ประสิทธิภาพใช้หลายครั้งในภาคสนามจนได้ค่าถึง

เกณฑ์ที่ก�าหนด
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 3.2	 ความหมายของเกณฑ์ประสทิธภิาพ	

หมายถึง	ระดับประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน

ทีจ่ะช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม	เป็น

ระดบัทีผ่ลติสือ่หรอืชดุการสอนจะพงึพอใจว่า	หากสือ่

หรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว	 สื่อ

หรือชุดการสอนนั้นก็มีคุณค่าที่จะน�าไปสอนนักเรียน	

และคุ้มแก่การลงทุนผลิตออกมาเป็นจ�านวนมาก

	 การก�าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท�าได้	

โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน	2	ประเภท

คือ	พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) ก�าหนดค่า

ประสิทธิภาพเป็น	 E
1
	 =	 Efficiency	 of	 Process	

(ประสทิธภิาพของกระบวนการ)	และพฤตกิรรมสดุท้าย	

(ผลลพัธ์)	ก�าหนดค่าประสทิธภิาพเป็น	E
2
	=	Efficiency	

of	Product	(ประสิทธิภาพของผลลัพธ์)

  3.2.1	 ประเมนิพฤตกิรรมต่อเนือ่ง	

(Transitional	 Behavior)	 คือประเมินผลต่อเนื่อง	 

ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยของผู้เรียน	 เรียกว่า	

“กระบวนการ”	 (Process)	 ที่เกิดจากการประกอบ

กิจกรรมกลุ่ม	ได้แก่	การท�าโครงการ	หรือท�ารายงาน

เป็นกลุ่ม	 และรายงานบุคคล	 ได้แก่งานที่มอบหมาย	

และกิจกรรมอื่นใดที่ผู้สอนก�าหนดไว้

  3.2.2	 ประเมนิพฤติกรรมสุดท้าย 

(Terminal	Behavior)	คอืประเมนิผลลพัธ์	(Product)	

ของผู้เรียน	 โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและ

การสอบไล่	

	 ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน 

จะก�าหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะ

เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ	 โดยก�าหนดให ้

ของผลเฉลี่ยของคะแนนการท�างานและการประกอบ

กิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดต่อร้อยละของผลการ

ประเมนิหลงัเรยีนทัง้หมด	นัน่คอื	E
1
/E

2
	=	ประสทิธภิาพ

ของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

 ตัวอย่าง	80/80	หมายความว่าเมื่อเรียน

จากสือ่หรอืชดุการสอนแล้ว	ผูเ้รยีนจะสามารถท�าแบบ

ฝึกปฏิบัติ	 หรืองานได้ผลเฉลี่ย	 80%	 และประเมิน

หลังเรียนและงานสุดท้ายได้ผลเฉลี่ย	80%

	 การที่จะก�าหนดเกณฑ์	 E
1
/E

2
	 ให้มีค่า 

เท่าใดน้ัน	 ให้ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาตามความพอใจ 

โดยพิจารณาพิสัยการเรียนที่จ�าแนกเป็นวิทยพิสัย	

(Cognitive	Domain)	จิตพสิยั	(Affective	Domain)	

และทักษพิสัย	(Skill	Domain)	

	 ในขอบข่ายวิทยพิสัย	 (เดิมเรียกว ่า	 

พุทธิพิสัย**)	เนื้อหาที่เป็นความรู้ความจ�ามักจะตั้งไว้

สูงสุดแล้วลดต�่าลงมาคือ	90/90	85/85	80/80

	 ส่วนเนื้อหาสาระที่เป็นจิตพิสัย	จะต้องใช้

เวลาไปฝึกฝนและพัฒนา	 ไม่สามารถท�าให้ถึงเกณฑ์

ระดบัสงูได้ในหอ้งเรยีนหรอืในขณะทีเ่รยีน	จงึอนโุลม

ให้ต้ังไว้ต�่าลง	 น่ันคือ	 80/80	 75/75	 แต่ไม่ต�่ากว่า	

75/75	 เพราะเป็นระดับความพอใจต�่าสุด	 จึงไม่ควร

ต้ังเกณฑ์ไว้ต�่ากว่าน้ี	 หากต้ังเกณฑ์ไว้เท่าใด	 ก็มักได้

ผลเท่าน้ัน	 ดังจะเห็นได้จากระบบการสอนของไทย

ปัจจุบัน	 (2520)	 ได้ก�าหนดเกณฑ์	 โดยไม่เขียนเป็น

ลายลักษณ์อักษรไว้	 0/50	 น่ันคือ	 ให้ประสิทธิภาพ

กระบวนการมีค่า	 0	 เพราะครูมักไม่มีเกณฑ์เวลาใน

การให้งานหรอืแบบฝึกปฏบิตัแิก่นกัเรยีน	ส่วนคะแนน

ผลลัพธ์ที่ให้ผ่านคือ	 50%	ผลจึงปรากฏว่า	 คะแนน

วชิาต่างๆ	ของนกัเรยีนต�า่ในทกุวชิา	เช่น	คะแนนภาษา

ไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	โดยเฉลี่ยแต่ละปี

เพียง	51%	เท่านั้น	(2)

**	 ค�าว่า	 พุทธิ	 เป็นค�าในพระพุทธศาสนา	 แปลว่า	 ความรู้แจ้ง	 ครอบคลุมทั้งความรู้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมจึงมีความหมายใหญ่กว่า 

ค�าว่า	Cognitive	ทีห่มายถงึความรู้ความจ�า	ความเข้าใจ	การน�าไปใช้	การวเิคราะห์	สงัเคราะห์และการประเมนิตามแนวคดิของ	Bloom’s	Taxonomy	

ซึ่งตรงกับค�าว่า	 วิทยามากกว่า	ผู้เขียนจึงใช้	 วิทยพิสัย	แทน	พุทธิพิสัย	 เป็นค�าแปลของ	Cognitive	Domain	ปัจจุบัน	Bloom’s	Taxonomy	 

ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว
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4.	วิธีการค�านวณหาประสิทธิภาพ

	 วิธีการค�านวณหาประสิทธิภาพ	กระท�าได้	2	วิธี	คือ	โดยใช้สูตรและโดยการค�านวณธรรมดา	

 ก. โดยใช้สูตร กระท�าได้โดยใช้สูตรต่อไปนี*้**

 

    

	 	 สูตรที่	1	E
1
	=										100	หรือ	

	 	 เมื่อ	E
1
	คือ	ประสิทธิภาพของกระบวนการ

	 	 	 	 คือ	 คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมหรืองานที่ท�าระหว่างเรียนทั้งที่เป็น

กิจกรรมในห้องเรียน	นอกห้องเรียนหรือออนไลน์

	 	 	 A		คือ	คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบัติ	ทุกชิ้นรวมกัน

	 	 	 N		คือ	จ�านวนผู้เรียน

	 	 สูตรที่	2

 

                   

											 	 E
2	
		=											100			(หรือ	

                   

	 	 เมื่อ	E
2
	คือ	ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

	 	 	 		 คือ	คะแนนรวมของผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียน

	 	 	 B		คือ	คะแนนเต็มของการประเมินสุดท้ายของแต่ละหน่วย	ประกอบด้วยผลการสอบ

หลังเรียนและคะแนนจากการประเมินงานสุดท้าย

	 	 	 N		คือ	จ�านวนผู้เรียน

	 การค�านวณหาประสิทธิภาพโดยใช้สูตรดังกล่าวข้างต้น	 กระท�าได้โดยการน�าคะแนนรวมแบบฝึก

ปฏบัิต	ิหรอืผลงานในขณะประกอบกิจกรรมกลุม่/เด่ียว	และคะแนนสอบหลงัเรยีน	มาเข้าตารางแล้วจงึค�านวณ

หาค่า	E
1
/E

2
		(โปรดฝึกค�านวณหาค่า	E

1
	และ	E

2
	ในกิจกรรมหน้าถัดไป)

100x
A
X

∑ X

100x
B
F

∑F

***	 แนวคิดการหาประสิทธิภาพและสูตร	 E
1
/E

2
	 	 ไม่ว่าจะเขียนในรูป	 E

1
:E

2
	 E

1
ต่อE

2
	 	 หรือในรูปแบบใดเป็นลิขสิทธ์ของ	 ศาสตราจารย	์ 

ดร.ชัยยงค์	 พรหมวงศ์	 จะน�าไปดัดแปลงเป็นอย่างอื่นเช่น	 P
1
/P

2
 X

1
/X

2
	 และเปลี่ยนแปลงสูตร	 เช่น	 จาก	∑F	 เปลี่ยนเป็น	∑Y	 ไม่ได ้

ลิขสิทธิ์นี้	 รวมถึงการน�าไปจัดท�าโปรแกรมค�านวณทางคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ทรงลิขสิทธ์ิคือ	 ศาสตราจารย์	 ดร.ชัยยงค์	 

พรหมวงศ์	ก็ไม่ได้เช่นกัน

100x
B
F

100x
B
F
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ข.	โดยใช้วิธีการค�านวณโดยไม่ใช้สูตร

	 หากจ�าสูตรไม่ได้หรือไม่อยากใช้สูตร	 

ผู้ผลิตสื่อหรือชุดการสอนก็สามารถใช้วิธีการค�านวณ

ธรรมดาหาค่า	 E
1
	 และ	 E

2
	 ได้	 ด้วยวิธีการค�านวณ

ธรรมดา

	 ส�าหรับ	 E
1
	 คือค่าประสิทธิภาพของงาน

และแบบฝึกปฏิบัติ	 กระท�าได้โดยการน�าคะแนนงาน

ทุกชิ้นของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม	แต่ละคนมารวม

กัน	แล้วหาค่าเฉลี่ยและเทียบส่วนโดยเป็นร้อยละ

	 ส�าหรับค่า	 E
2
	 คือประสิทธิภาพผลลัพธ์

ของการประเมินหลังเรียนของแต่ละสื่อหรือชุด 

การสอน	 กระท�าได้โดยการเอาคะแนนจากการสอบ

หลังเรียนและคะแนนจากงานสุดท้ายของนักเรียน

ทั้งหมดรวมกันหาค่าเฉล่ียแล้วเทียบส่วนร้อย	 เพื่อ 

หาค่าร้อยละ

5.	การตีความหมายผลการค�านวณ

	 หลงัจากค�านวณหาค่า	E
1
	และ	E

2
	ได้แล้ว	

ผู้หาประสิทธิภาพต้องตีความหมายของผลลัพธ์โดย

ยึดหลักการและแนวทางดังนี้

 1.1 ความคลาดเคล่ือนของผลลัพธ์	ให้

มีความคลาดเคลื่อนหรือความแปรปรวนของผลลัพธ์

ได้ไม่เกิน	.05	(ร้อยละ	5)	จากช่วงต�่าไปสูง	=	±2.5	
นั่นให้ผลลัพธ์ของค่า	 E

1
	 หรือ	 E

2
	 ที่ถือว่า	 เป็นไป 

ตามเกณฑ์	 มีค่าต�่ากว่าเกณฑ์	 ไม่เกิน	 2.5%	 และ 

สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เกิน		2.5%

	 หากคะแนน		E
1
	หรอื	E

2
	ห่างกนัเกนิ	5%	

แสดงว่า	กจิกรรมทีใ่ห้นกัเรยีนท�ากบัการสอบหลังเรียน

ไม่สมดุลกันเช่น	ค่า	E
1
	มากกว่า	E

2
	แสดงว่า	งานที่

มอบหมายอาจจะง่ายกว่า	การสอบ	หรือ	หากค่า	E
2	

มากกว่าค่า	E
1
	แสดงว่า	การสอบง่ายกว่าหรือไม่สมดลุ

กับงานที่มอบหมายให้ท�า	จ�าเป็นที่จะต้องปรับแก้

	 หากสือ่หรอืชดุการสอนได้รบัการออกแบบ

และพฒันาอย่างดมีคีณุภาพ	ค่า	E
1
	หรอื	E

2
	ทีค่�านวณ

ได้จากการทดสอบประสิทธิภาพ	จะต้องใกล้เคียงกัน

และห่างกันไม่เกิน	 5%	 ซึ่งเป็นตัวช้ีที่จะยืนยันได้ว่า	

นักเรียนได้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมต่อเนื่องตามล�าดับ

ข้ันหรือไม่ก่อนท่ีจะมีการเปลีย่นพฤติกรรมข้ันสุดท้าย	

หรืออีกนัยหนึ่งต้องประกันได้ว่านักเรียนมีความรู้จริง	

ไม่ใช่ท�ากิจกรรมหรือท�าสอบได้เพราะการเดา	

	 การประเมินในอนาคตจะเสนอผลการ

ประเมินเป็นเลขสองตัว	คือ	E
1
คู่	E

2
	เพราะจะท�าให้

ผู้อ่านผลการประเมินทราบลักษณะนิสัยของผู้เรียน

ระหว่างนิสัยในการท�างานอย่างต่อเนื่อง	คงเส้นคงวา

หรือไม่	(ดูจากค่า	E
1
	คือกระบวนการ)	กับการท�างาน

สุดท้ายว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด	 (ดูจากค่า	 E
2
 

คือกระบวนการ)	 เพื่อประโยชน์ของการกลั่นกรอง

บุคลากรเข้าท�างาน	

	 ตวัอย่าง	นกัเรยีนสองคนคอืเกษมกบัปรชีา	

เกษมได้ผลลัพธ์	E
1
/E

2
	=78.50/82.50	ส่วนปรีชาได้

ผลลัพธ์	 82.50/78.50	 แสดงว่านักเรียนคนแรกคือ	

เกษม	ท�างานและแบบฝึกปฏิบัติ	ทั้งปีได้	78%	และ	

สอบไล่ได้	 83%	 จะเห็นว่าจะมีลักษณะนิสัยที่เป็น 

กระบวนการสู้นักเรียนคนที่สองคือปรีชาที่ได้ผลลัพธ์	

E
1
/E

2
	=82.50/78.50	ไม่ได้

6.	ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ	(8)

	 เมื่อผลิตสื่อหรือชุดการสอนขึ้น	 เป็น 

ต้นแบบแล้ว	 ต ้องน�าสื่อหรือชุดการสอนไปหา 

ประสิทธิภาพตาม	ขั้นตอนต่อไปนี้

 ก.	การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว	

(1:1)	 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู้สอน	 1	 คน

ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียน	

1-3	 คน	 โดยใช้เด็กอ่อน	 ปานกลาง	 และเด็กเก่ง	

ระหว่างทดสอบประสทิธภิาพให้จบัเวลาในการประกอบ

กิจกรรม	สงัเกตพฤติกรรมของผู้เรียนวา่	หงดุหงิด	ท�า

หน้าฉงน	หรือท�าท่าทางไม่เข้าใจหรือไม่	ประเมินการ

เรยีนจากกระบวนการ	คอืกจิกรรมหรอืภารกจิและงาน

ท่ีมอบให้ท�าและทดสอบหลังเรยีน	น�าคะแนนมาค�านวณ

หาประสิทธิภาพ	หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื้อหา
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สาระ	กิจกรรมระหว่างเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีน

ให้ดขีึน้	โดยปกตคิะแนนทีไ่ด้จากการทดสอบประสทิธภิาพ

แบบเดี่ยวนี้จะได้คะแนนต�่าว่าเกณฑ์มาก	 แต่ไม่ต้อง

วติกเมือ่ปรบัปรงุแลว้จะสงูขึน้มาก	ก่อนน�าไปทดสอบ

ประสทิธภิาพแบบกลุม่	ทัง้นี	้E
1
/E

2
	ทีไ่ด้จะมค่ีาประมาณ	

60/60

 ข.	 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม	

(1:10)	เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู้สอน	1	คน

ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียน	 

6–10	 คน	 (คละผู้เรียนที่เก่ง	 ปานกลางกับอ่อน)	

ระหว่างทดสอบประสทิธภิาพให้จบัเวลาในการประกอบ

กิจกรรม	 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนว่า	 หงุดหงิด	 

ท�าหน้าฉงน	 หรือท�าท่าทางไม่เข้าใจหรือไม่	 หลังจาก

ทดสอบประสิทธิภาพให ้ประเมินการเรียนจาก 

กระบวนการ	 คือกิจกรรมหรือภารกิจและงานที่มอบ 

ให้ท�าและประเมินผลลัพธ์คือการทดสอบหลังเรียน

และงานสุดท้ายที่มอบให้นักเรียนท�าส่งก่อนสอบ 

ประจ�าหน่วย	ให้น�าคะแนนมาค�านวณหาประสทิธภิาพ	

หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ	 กิจกรรม

ระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น 

ค�านวณหาประสทิธภิาพแล้วปรบัปรงุ	ในคราวนีค้ะแนน

ของผู้เรียนจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าเกณฑ์โดยเฉลี่ย 

จะห่างจากเกณฑ์ประมาณ	10%	นั่นคือ	E
1
/E

2
	ที่ได้

จะมีค่าประมาณ	70/70

 ค.	การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม	

(1:100)	เป็นการทดสอบประสทิธภิาพทีผู่ส้อน	1	คน

ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียน 

ทัง้ชัน้****	ระหว่างทดสอบประสทิธภิาพให้จบัเวลาใน

การประกอบกิจกรรม	 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

ว่า	 หงุดหงิด	 ท�าหน้าฉงน	 หรือท�าท่าทางไม่เข้าใจ 

หรือไม่	หลังจากทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามแล้ว	

ให้ประเมินการเรียนจากกระบวนการ	 คือกิจกรรม 

หรอืภารกจิและงานท่ีมอบให้ท�าและทดสอบหลงัเรยีน	

น�าคะแนนมาค�านวณหาประสทิธภิาพ	หากไม่ถึงเกณฑ์

ต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระ	 กิจกรรมระหว่างเรียนและ

แบบทดสอบหลังเรียนให้ดีขึ้น	 แล้วน�าไปทดสอบ

ประสิทธิภาพภาคสนามซ�้ากับนักเรียนต่างกลุ่ม	 อาจ

ทดสอบประสิทธิภาพ	2-3	ครั้ง	จนได้ค่าประสิทธิภาพ

ถึงเกณฑ์ขั้นต�่า	 ปกติไม่น่าจะทดสอบประสิทธิภาพ 

เกินสามครั้ง	 ด้วยเหตุนี้	 ขั้นทดสอบประสิทธิภาพ	 

ภาคสนามจึงแทนด้วย	1:100

	 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการทดสอบประสทิธภิาพ

ภาคสนามควรใกล้เคียงกัน	เกณฑ์ที่ตั้งไว้	หากต�่าจาก	

เกณฑ์ไม่เกิน	 2.5%	 ก็ให้ยอมรับว่า	 สื่อหรือชุดการ

สอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

	 หากค่าที่ได้ต�่ากว่าเกณฑ์มากกว่า	 -2.5	 

ให้ปรับปรุงและทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซ�้า	

จนกว่าจะถึงเกณฑ์	 จะหยุดปรับปรุงแล้วสรุปว่า	 

ชุดการสอนไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้หรือ

จะลดเกณฑ์ลงเพราะ	“ถอดใจ”	หรือยอมแพ้ไม่ได้

	 หากสูงกว่าเกณฑ์ไม่เกิน	+2.5	ก็ยอมรับ

ว่า	 สื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

ที่ตั้งไว้	

	 หากค่าที่ได้สูงกว่าเกณฑ์เกิน	 +2.5	 ให้

ปรับเกณฑ์ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น	เช่น	ตั้งไว้	80/80	ก็ให้

ปรับขึ้นเป็น	85/85	หรือ	90/90	ตามค่าประสิทธิภาพ

ที่ทดสอบประสิทธิภาพได้

	 ตวัอย่าง	เมือ่ทดสอบหาประสทิธภิาพแล้ว

ได้	 83.5/85.4	 ก็แสดงว่าสื่อหรือชุดการสอนนั้นมี

ประสิทธิภาพ	83.5/85.4	ใกล้เคียงกับเกณฑ์	85/85	

ที่ตั้งไว้	แต่	ถ้าตั้งเกณฑ์ไว้	75/75	เมื่อผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพเป็น	 83.5/85.4	 ก็อาจเล่ือนเกณฑ ์

ขึ้นมาเป็น	85/85	ได้

****		ปกติให้ใช้กับผู้เรียน	30	คน	แต่ในโรงเรียนขนาดเล็กอนุโลมให้ใช้กับนักเรียน	15	คนขึ้นไป
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 แบบฝึกปฏิบัติ	 สมมติว่าท่านสอนวิชา	 สังคมศึกษา	 เรื่อง	 ประวัติพระเจ้าตากสินมหาราช	 สื่อ 

หรือชุดการสอนหน่วยที่	 2	 ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มกับผู้เรียน	 6	 คน	 โดยพิจารณาจากงาน	 4	 ชิ้น	 

และผลการสอบหลังเรียน	 ปรากฏในตารางต่อไปนี้	 โปรดค�านวณหาประสิทธิภาพของ	 E
1
/E

2
	 เทียบกับ	 

เกณฑ์ที่ตั้งไว้	85/85	แล้วอภิปรายผลการทดลอบประสิทธิภาพ

คะแนนวิชา	สังคมศึกษา

หน่วยที่	2	เรื่อง	ประวัติพระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้เรียน

คะแนน

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	E
1
	=	84.37				E

2
	=	86.00

คะแนนสอบ

หลังเรียน

คะแนน

สอบ

หลังเรียน
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7.	การเลอืกนกัเรยีนมาทดสอบประสทิธภิาพ

สื่อหรือชุดการสอน

 นักเรียนที่ผู ้สอนจะเลือกมาทดสอบ

ประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน	 ควรเป็นตัวแทน 

ของนักเรียนที่เราจะน�าสื่อหรือชุดการสอนนั้นไปใช	้

ดังนั้น	จึงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

	 7.1	ส�าหรับการทดสอบประสิทธิภาพ

แบบเดี่ยว	 (1:1)	 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพ	 ครู	 

1	คน	ต่อเด็ก	1-3	คน	ให้ทดสอบประสิทธิภาพกับ

เด็กอ่อนเสียก่อน	 ท�าการปรับปรุงแล้วน�าไปทดสอบ

ประสิทธิภาพกับเด็กปานกลาง	 และน�าไปทดสอบ

ประสิทธิภาพกับเด็กเก่ง	 อย่างไรก็ตามหากเวลา 

ไม่อ�านวยและสภาพการณ์ไม่เหมาะสม	 ก็ให้ทดสอบ

ประสิทธิภาพกับเด็กอ่อนหรือเด็กปานกลาง	 โดย 

ไม่ต้องทดสอบประสิทธิภาพกับเด็กเก่งก็ได้	 แต่การ

ทดสอบประสิทธิภาพกับเด็กทั้งสามระดับจะเป็นการ

สะท้อนธรรมชาติการเรียนที่แท้จริง	 ที่เด็กเก่ง	 กลาง	

อ่อนจะได้ช่วยเหลอืกัน	เพราะเดก็อ่อนบางคนอาจจะ

เก่งในเรื่องที่เด็กเก่งท�าไม่ได้	

 7.2	ส�าหรับการทดสอบประสิทธิภาพ

แบบกลุ่ม	 (1:10)	 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพ 

ที่ครู	 1	 คนทดสอบประสิทธิภาพกับเด็ก	 6–12	คน	

โดยให้มผีูเ้รยีนคละกนัทัง้เด็กเก่ง	ปานกลาง	เดก็อ่อน	

ห้ามทดสอบประสิทธิภาพกับเด็กอ่อนล้วน	 หรือเด็ก

เก่งล้วน	ขณะท�าการทดสอบประสิทธิภาพ	ผู้สอนจะ

ต้องจับเวลาด้วยว่า	กิจกรรมแต่ละกลุ่มใช้เวลาเท่าไร	

ทั้งนี้เพื่อให้ทุกกลุ่มกิจกรรมใช้เวลาใกล้เคียงกัน	โดย

เฉพาะการสอนแบบศนูย์การเรยีนทีก่�าหนดให้ใช้เวลา

เท่ากัน	คือ	10	–	15	นาที	ส�าหรับระดับประถมศึกษา	

และ	15	–	20	นาที	ส�าหรับระดับมัธยมศึกษา

 7.3	ส�าหรับการทดสอบประสิทธิภาพ

ภาคสนาม	 (1:100)	 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพ 

ที่ใช้ครู	1	คน	กับนักเรียนทั้งชั้น	กับนักเรียน	30–40	

คน	 (หรือ	 100	 คน	 ส�าหรับสื่อหรือชุดการสอนราย

บุคคล)	 ช้ันเรียนที่เลือกมาทดสอบประสิทธิภาพจะ

ต้องมีนักเรียนคละกันทั้งเก่งและอ่อน	 ไม่ควรเลือก

ห้องเรียนที่มีเด็กเก่งหรือเด็กอ่อนล้วน	

สดัส่วนทีถ่กูต้องในการก�าหนดจ�านวนผูเ้รยีน

ทีม่รีะดบัความสามารถแตกต่างกนั	ควรยดึจ�านวนจาก

การแจกแจงปกติ	ที่จ�าแนกนักเรียนเป็น	5	กลุ่ม	คือ	

นกัเรยีนเก่งมาก	(เหรยีญเพชร)	ร้อยละ	1.37	(1	คน)	

นักเรียนเก่ง	(เหรียญเงิน)	ร้อยละ	14.63	(15	คน)	

นักเรียนปานกลาง	(เหรียญเงิน)	ร้อยละ	68	(68	คน)	

นักเรียนอ่อน	(เหรียญทองแดง)	ร้อยละ	14.63	(15	

คน)	และนักเรียนอ่อนมาก	 (เหรียญตะกั่ว)	 ร้อยละ	

1.37	(1	คน)

เมื่อยึดการแจกแจงปกติเป็นเกณฑ์ก�าหนด

จ�านวนนกัเรยีนทีจ่ะน�ามาทดสอบประสิทธภิาพส่ือและ

ชุดการสอน	 ก็จะได้นักเรียนเก่งประมาณร้อยละ16	

นักเรียนปานกลางร้อยละ	68	และ	นักเรียนอ่อนร้อย

ละ	16		

เน่ืองจากการทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือ 

ชุดการสอน	 ต้องใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมและใช้

เวลามากกว่า	 ส�าหรับการทดสอบประสิทธิภาพ 

แบบเด่ียวและแบบกลุ่ม	 ควรใช้เวลานอกช้ันเรียน 

หรือแยกนักเรียนมาเรียนต่างหากจากห้องเรียน	 

อาจเป็นห้องประชุมของโรงเรียน	 โรงอาหารหรือ 

สนามใต้ร่มไม้ก็ได้	

ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพแบบสนาม 

ควรใช้ห้องเรยีนจรงิ	แต่นกัเรยีนทีใ่ช้ทดสอบประสทิธภิาพ

ต้องสุ่มนักเรียนแต่ละระดับมาจากหลายห้องเรียนใน

โรงเรียนเดียวกันหรือต่างโรงเรียน	เพื่อให้ได้สัดส่วน

จ�านวนตามการแจกแจงปกติ	

ในกรณีที่ไม่สามารถหานักเรียนตามสัดส่วน

การแจกแจงปกติได้	 ผู้ทดสอบประสิทธิภาพอาจสุ่ม

แบบเจาะจง	โดยใช้ห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่งท�าการ

ทดสอบประสทิธภิาพ	แต่จะต้องระบไุว้ในข้อจ�ากดัของ

การวิจัยในบทน�าและน�าไปอภิปรายผลในบทสุดท้าย	
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เพราะค่าประสิทธิภาพที่ได้แม้จะถึงเกณฑ์ที่ก�าหนด	 

ก็ถึงอย่างมีเงื่อนไข	 เพราะกลุ่มตัวอย่างมิได้สะท้อน

สัดส่วนที่แท้จริงตามการแจกแจงปกติ

8.	ข้อควรค�านงึในการทดสอบประสทิธภิาพ

สื่อหรือชุดการสอน

	 เพื่อให้การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ

หรอืชดุการสอนได้ผลคุม้	มสีิง่ท่ีผู้ทดสอบประสทิธภิาพ

สื่อหรือชุดการสอนควรค�านึงถึงดังนี้

 8.1 การเลอืกผูเ้รยีนเข้าร่วมการทดสอบ

ประสิทธิภาพ	 ควรเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนของ

นักเรียนที่ใช้สื่อหรือชุดการสอน	ตามแนวทางการสุ่ม

ตัวอย่างที่ถูกต้อง

  8.2 การเลอืกเวลาและสถานทีท่ดสอบ

ประสทิธภิาพ	ควรหาสถานทีแ่ละเวลาทีป่ราศจากเสยีง

รบกวน	ไม่ร้อนอบอ้าว	และควรทดสอบประสิทธิภาพ

ในเวลาที่นักเรียนไม่หิวกระหาย	 ไม่รีบร้อนกลับบ้าน	

หรือไม่ต้องพะวักพะวนไปเข้าเรียนในชั้นอื่น

 8.3 การชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการ 

ต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ของการ 

ทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนและการจัด

ห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน	 หากนักเรียนไม่คุ้นเคย

กับวิธีการใช้สื่อหรือชุดการสอน

  8.4 การรักษาสถานการณ์ตามความ

เป็นจริง	 ส�าหรับการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม

ในชัน้เรยีนจรงิ	ต้องรกัษาสภาพการณ์ใหเ้หมอืนทีเ่ป็น

อยู่ในห้องเรียนทั่วไป	 เช่น	 ต้องใช้ครูเพียงคนเดียว	

ห้ามคนอื่นเข้าไปช่วย	 ผู้สังเกตการณ์ต้องอยู่ห่างๆ	 

ไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็ก	 ต้องปล่อยให้ครูผู้ทดสอบ

ประสิทธิภาพสอนแก้ปัญหาด้วยเอง	 หากจ�าเป็นต้อง

ได ้รับความช่วยเหลือก็ให ้ครูผู ้สอนเป็นผู ้บอก 

ให้เข้าไปช่วย	 มิฉะนั้นการทดสอบประสิทธิภาพสอน

ก็ไม่สะท้อนสถานการณ์จริงที่มีคนสอนเพียงคนเดียว

 8.5 ด�าเนินการสอนตามขั้นตอน ไม่ว่า

จะเป็นการทดลองแบบเด่ียว	แบบกลุม่	และภาคสนาม	

หลั งจ ากชี้ แ จง ให ้นั ก เ รี ยนทราบเกี่ ย วกับสื่ อ	 

ชดุการสอน	และวธิกีารสอนแล้วครจูะต้องด�าเนนิการ

สอนตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ในแต่ละระบบการสอน

  8.5.1	 ส�ำหรับกำรสอนแบบศูนย์

กำรเรียน	ด�ำเนนิตำมขั้นตอน	5	ขัน้	คอื	(1)	สอบกอ่น

เรียน	(2)	น�ำเข้ำสูบ่ทเรียน	(3)	ให้นกัเรียนท�ำกจิกรรม	

กลุ่ม	 (4)	สรุปบทเรียน	 (ครูสรุปเองหรือให้นักเรียน

ช่วยกันสรุปก็ได้	 ทั้งน้ีต้องดูตำมที่ก�ำหนดไว้ในแผน 

กำรสอน)	และ	(5)	สอบหลังเรียน

	 	 8.5.2	 ส�ำหรับกำรสอนแบบอิง

ประสบกำรณ์	 มี	 7	 ขั้นตอน	คือ	 (1)	 ประเมินก่อน

เผชิญประสบกำรณ์	 (2)	 ปฐมนิเทศ	 (3)	 เผชิญ

ประสบกำรณ์หลัก	ประสบกำรณ์รอง	ตำมภำรกิจและ

งำนทีก่�ำหนด	(4)	รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรเผชญิ

ประสบกำรณ์หลักและรอง	 (5)	 รำยงำนผลสุดท้ำย	

(6)	สรุปกำรเผชิญประสบกำรณ์	และ	(7)	ประเมิน

หลังเผชิญประสบกำรณ์

	 	 8.5.3	 ส�ำหรับกำรสอนทำงอิเล็ก- 

ทรอนิกส์	อำจด�ำเนินตำมขั้นตอน	7	ขั้น	คือ	(1)	สอบ

ก่อนเรียน	(2)	ศึกษำประมวลกำรสอน	แผนกิจกรรม

และเส้นทำงกำรเรียน	(Course	Syllabus,	Course	

Bulletin	and	Learning	Route)	(3)	ศึกษำเนื้อหำ

สำระทีก่�ำหนดให้แบบออนไลน์บน	website	หรือออฟ

ไลน์	ในซีดีหรือต�ำรำ	คือจำกแหล่งควำมรู้ที่ก�ำหนดให้	

(4)	 ให้นักเรียนท�ำกิจกรรมเด่ียว	 (Individual	

Assignment)		และกจิกรรมกลุม่ร่วมมอื	(Collaborative	

Group)	(5)	ส่งงำนที่มอบหมำย	(Submission	of	

Assignment)	(6)	สรุปบทเรียน	(ครูสรุปเอง	หรือให้

นักเรียนช่วยกันสรุปก็ได้	 ทั้งน้ีต้องดูตำมที่ก�ำหนดไว้

ในแผนกำรสอน)	และ	(7)	สอบหลังเรียน
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	 	 8.5.4	 ส�ำหรบักำรสอนแบบบรรยำย	

ด�ำเนินตำมขั้นตอน	 5	 ขั้น	 คือ	 (1)	 สอบก่อนเรียน	 

(2)	น�ำเข้ำสู่บทเรียน	(3)	ให้นักเรียนท�ำกิจกรรมกลุ่ม	

(4)	สรุปบทเรียน	(ครูสรุปเองหรือให้นักเรียนช่วยกัน

สรุปก็ได้	ทั้งนี้ต้องดูตำมที่ก�ำหนดไว้ในแผนกำรสอน)	 

และ	(5)	สอบหลังเรียน

9.	บทบาทของครูขณะก�าลังทดสอบ 

ประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน

 9.1.1	 บทบาทของครใูนขณะทดสอบ

แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

	 ในขณะท่ีก�าลังทดสอบประสิทธิภาพสื่อ

หรือชุดการสอน	ครูควรปฏิบัติดังนี้

	 1)	 ต้องคอยสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม

ของนกัเรยีนอย่างใกล้ชดิ	เพือ่ดวู่านกัเรยีนท�าหน้าฉงน

เงียบหรือสงสัยประการใด	

	 2)	 สงัเกตและปฏสัิมพนัธ์	(Interaction	

Analysis)	 ของนักเรียน	 โดยใช้แบบสังเกตปฏิบัติ

สัมพนัธ์ทีม่ผีูพ้ฒันาขึน้แล้ว	เช่น	Flanders	Interaction	

Analysis	 (FIA),	 Brown	 Interaction	 Analysis	

(BIA),	Chaiyong	Interaction	Analysis	(CIA)

	 3)	 พยายามรกัษาสขุภาพจติ	ไม่คาดหวงั

หรือเครียดกับความเหน็ดเหนื่อยที่ทุ่มเทในการผลิต

ชุดการสอน	หรอืเครยีดกับการเกรงว่า	ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 เกรงว่า	

จะไม่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน

	 4)	 สร้างบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกนัเอง	

ครูต้องเป็นกันเองกับนักเรียน	 เวลาสอบก่อนเรียน	 

ยิม้แย้มแจ่มใส	สร้างบรรยากาศทีน่กัเรยีนจะแสดงออก

เสรี	ไม่ท�าหน้าเคร่งขรึมจนนักเรียนกลัว

	 5)	 ต้องชี้แจงว่าการสอบคร้ังนี้ไม่มีผล

ต่อการสอบไล่ปกติของนักเรียนแต่ประการใด

	 6)	 ปล่อยให้นกัเรียนศกึษาและประกอบ

กจิกรรมจากสือ่หรอืชดุการสอนตามธรรมชาต	ิโดยท�า

ทีว่า	ครูไม่ได้สนใจจับผิดนักเรียน	ด้วยการท�าทีท�างาน

หรืออ่านหนังสือ

	 7)	 หากสงัเกตว่านกัเรยีนคนใดมปีญัหา

ระหว่างการทดสอบ	อย่าให้ความสนใจเป็นพิเศษ	แต่

ให้บันทึกพฤตกิรรมไว้เพื่อจ�ามาซักถามและพูดคุยกับ

นักเรียนในภายหลัง

 9.1.2	 บทบาทของครูภาคสนามกับ

นักเรียนทั้งชั้น

	 1)	 ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ	 ที่น�าเสนอ

ทั้ง	7	ข้อ

	 2)	 ครตู้องพยายามอธบิายประเดน็ต่างๆ	

ที่ต้องการจะบอกนักเรียนอย่างชัดเจน	

	 3)	 เมื่อบอกให้นักเรียนลงมือประกอบ

กิจกรรมแล้ว	ครูต้องหยุดพดูเสยีงดัง	หากประสงค์จะ

ประกาศอะไรต้องรอจนเปลี่ยนกลุ่ม	 หรือไปพูดกับ

นักเรยีนคนน้ันหรอืกลุม่น้ัน	ด้วยเสยีงทีพ่อได้ยนิเฉพาะ

ครู	กับนักเรียนครูต้องไม่พูดมากโดยไม่จ�าเป็น

	 4)	 ขณะทีน่กัเรยีนประกอบกจิกรรม	ครู

จะต้องเดินไปตามกลุ่มต่างๆ	 เพื่อสังเกตพัฒนาการ

ของนักเรียนดกูารท�างานของสมาชกิในกลุม่	ความเป็น

ผูน้�าผูต้ามและอาจใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีนกลุม่ใด

หรือคนใดที่มีปัญหา	 แต่ไม่ควรไปนั่งเฝ้ากลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่งโดยเฉพาะ	เพราะจะท�าให้นักเรียนอึดอัด	เครียด	

หรือบางคนอาจแสดงพฤติกรรมเขื่องเพื่ออวดครู

	 5)	 เมื่อจะให้นักเรียนเปลี่ยนกลุ่ม	 ครู

ควรช้ีแจงให้นักเรียนเดินช้าๆ	 ไม่ต้องรีบเร่ง	 และให้

หัวหน้าเก็บสื่อการสอนใส่ซองไว้ให้เรียบร้อยก่อน

เปล่ียนไปกลุ่มอ่ืนๆ	 ห้ามหยิบช้ินส่วนใดติดมือไป	

ยกเว้น	 “แบบฝึกปฏิบัติ”	 หรือ	 “กระดาษค�าตอบ”	

ประจ�าตัวของนักเรียนเอง

	 6)	 การเปลี่ยนกลุ่มกระท�าได้	3	วิธี	คือ	

(1)	 เปลี่ยนพร้อมกันทุกกลุ่มหากท�ากิจกรรมเสร็จ

พร้อมกัน	 (2)	 กลุ่มใดเสร็จก่อนให้ไปท�างานในกลุ่ม

ส�ารอง	(3)	หากม	ี2	กลุม่ท�าเสรจ็พร้อมกนักใ็ห้เปลีย่น

กันทันที	
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7)	หลั งจากการทดสอบประสิทธิภาพ 

สิ้นสุดลง	 ขอให้แสดงความชื่นชมที่นักเรียนให้ความ

ร่วมมือ	 และประสบความส�าเร็จในการเรียนจากสื่อ

หรือชุดการสอน	

	 8)	 หากท�าได้	ให้แจ้งผลการทดสอบหลงั

เรยีนให้นกัเรยีนทราบเพือ่ให้ประสบการณ์ทีเ่ป็นความ

ส�าเร็จ

10.	สิง่ทีค่วรปฏบิตัหิลงัทดสอบประสทิธภิาพ

	 เมื่อท�าการทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือ

ชดุการสอนเสรจ็แล้ว	ครผูู้สอนและสมาชิกในกลุม่ฝึก

ปฏบิตัผิลติสือ่หรอืชดุการสอน	ควรปฏบิตัดิงัต่อไปนี้

	 1.	 น�าผลงานและแบบฝึกปฏิบัติของ

นักเรียนมาตรวจ	โดยการให้คะแนนกิจกรรมทุกชนิด	

แล้วหาค่าเฉลี่ยและท�าเป็นร้อยละ

	 2.	 น�าผลการสอบหลังเรยีนมาหาค่าเฉล่ีย

และท�าเป็นค่าร้อยละ

	 3.	 น�าผลการสอบก่อนเรียนและหลัง

เรียนมาเขียนแผนภูมิเปรียบเทียบเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ของการบรรยายผลการสอนและจัดนิทรรศการ 

(หากมี)	ดังตัวอย่าง
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นกัเรียนกลุ่มใดหรือคนใดท่ีมีปัญหา แต่ไม่ควรไปนัง่เฝ้ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ เพราะ

จะทาํใหน้กัเรียนอึดอดั เครียด หรือบางคนอาจแสดงพฤติกรรมเข่ืองเพื่ออวดครู 

5) เม่ือจะใหน้กัเรียนเปล่ียนกลุ่ม ครูควรช้ีแจงใหน้กัเรียนเดินชา้ๆ ไม่ตอ้งรีบเร่ง และให้

หวัหนา้เกบ็ส่ือการสอนใส่ซองไวใ้หเ้รียบร้อยก่อนเปล่ียนไปกลุ่มอ่ืนๆ หา้มหยบิชินส่วน

ใดติดมือไป ยกเวน้ “แบบฝึกปฏิบติั” หรือ “กระดาษคาํตอบ” ประจาํตวัของนกัเรียนเอง 

6) การเปล่ียนกลุ่มกระทาํได ้3 วิธี คือ (1) เปล่ียนพร้อมกนัทุกกลุ่มหากทาํกิจกรรมเสร็จพร้อม

กนั (2) กลุ่มใดเสร็จก่อน ใหไ้ปทาํงานในกลุ่มสาํรอง (3) หากมี 2 กลุ่มทาํเสร็จพร้อมกนัก็

ใหเ้ปล่ียนกนัทนัที 

 
7) หลงัจากการทดสอบประสิทธิภาพส้ินสุดลง ขอใหแ้สดงความช่ืนชมท่ีนกัเรียนใหค้วาม

ร่วมมือ และประสบความสาํเร็จในการเรียนจาก ส่ือหรือชุดการสอน  

8) หากทาํได ้ใหแ้จง้ผลการทดสอบหลงัเรียนใหน้กัเรียนทราบเพื่อใหป้ระสบการณ์ท่ีเป็น

ความสาํเร็จ 

 

 

10. ส่ิงทีค่วรปฏิบัติหลงัทดลอบประสิทธิภาพ 

 เม่ือทาํการทดลอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอนเสร็จแลว้ ครูผูส้อนและสมาชิกใน

กลุ่มฝึกปฏิบติัผลิต ส่ือหรือชุดการสอน ควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 1. นาํผลงานและแบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียนมาตรวจ โดยการใหค้ะแนนกิจกรรมทุกชนิด 

แลว้หาค่าเฉล่ียและทาํเป็นร้อยละ 

 2. นาํผลการสอบหลงัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและทาํเป็นค่าร้อยละ 

 3. นาํผลการสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาเขียนแผนภูมิเปรียบเทียบเพ่ือเป็นส่วนหน่ึง

ของการบรรยายผลการสอนและจดันิทรรศการ(หากมี) ดงัตวัอยา่ง 
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 4. นาํส่ือการสอน ซ่ึงมีบตัรคาํสั่ง บตัรสรุปเน้ือหา บตัรเน้ือหา บตัรกิจกรรม  ภาพชุด 

ฯลฯ มาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 

 

11. การยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพ 

 เม่ือทดลอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอนภาคสนามแลว้ เทียบค่า E1/E2 ท่ีหาไดจ้าก

ส่ือหรือชุดการสอนกบั E1/E2 ท่ีตั้งเกณฑไ์ว ้เพื่อดูว่า เราจะยอมรับประสิทธิภาพหรือไม่ การยอมรับ

ประสิทธิภาพใหถื้อค่าแปรปรวน 25 – 5% อาทิ นัน่คือประสิทธิภาพของส่ือหรือชุดการสอนไม่ควร

ตํ่ากว่าเกณฑ์เกิน 5% แต่โดยปกติเราจะกาํหนดไว ้2.5%อาทิ เราตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพไว ้90/90 

เม่ือทดลอบประสิทธิภาพแบบ 1:100 แลว้ ส่ือหรือชุดการสอนนั้นมีประสิทธิผล 87.5/87.5 เราก็

สามารถยอมรับไดว้า่ส่ือหรือชุดการสอน นั้นมีประสิทธิภาพ 

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

เกณฑ ์(3) ตํ่ากวา่เกณฑ ์แต่ยอมรับวา่มีประสิทธิภาพ (โปรดดูบทท่ี 6 ระบบการสอนแผน จุฬา) 

 

12. ปัญหาจากการทดสอบประสิทธิภาพ 

 การประเมินประสิทธิภาพตามระบบการสอน “แผนจุฬา” ท่ียดึแนวทางประเมินแบบสาม

มิติ คือ (1) การหาพฒันาการทางการเรียนคือผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั (2) การหา

ประสิทธิภาพทวิผลคือ กระบวนการควบคู่ผลลัพธ์โดยกําหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1/E2 

(Efficiency of Process/Efficiency of Products) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการเรียนท่ีเป็น

กระบวนการและผลการเรียนท่ีเป็นผลลพัธ์ และ (3) การหาความพึงพอใจของครูและผูเ้รียน โดย



การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน
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	 4.	 น�าสื่อการสอน	ซึ่งมีบัตรค�าสั่ง	บัตร

สรุปเนื้อหา	บัตรเนื้อหา	บัตรกิจกรรม	ภาพชุด	ฯลฯ	

มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

11.	การยอมรับหรือไม่ยอมรับประสทิธิภาพ

	 เมื่อทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุด 

การสอนภาคสนามแล้ว	 เทียบค่า	E
1
/E

2
	ที่หาได้จาก

สื่อหรือชุดการสอนกับ	E
1
/E

2
	ที่ตั้งเกณฑ์ไว้	เพื่อดูว่า	

เราจะยอมรับประสิทธิภาพหรือไม่	 การยอมรับ

ประสิทธิภาพให้ถือค่าความแปรปรวน	25–5%	อาทิ	

นั่นคือประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนไม่ควร 

ต�่ากว่าเกณฑ์เกิน	 5%	 แต่โดยปกติเราจะก�าหนดไว	้

2.5%อาทิ	เราตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้	90/90	เมื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพแบบ	 1:100	 แล้ว	 สื่อหรือ 

ชดุการสอนนัน้มปีระสทิธผิล	87.5/87.5	เราก็สามารถ

ยอมรับได้ว่าสื่อหรือชุดการสอน	นั้นมีประสิทธิภาพ

	 การยอมรับประสิทธิภาพของสื่อหรือ 

ชุดการสอนมี	3	ระดับ	คือ	(1)	สูงกว่าเกณฑ์	(2)	เท่า

เกณฑ	์(3)	ต�า่กว่าเกณฑ์	แต่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ	

(โปรดดูบทที่	6	ระบบการสอนแผนจุฬา)

12.	ปัญหาจากการทดสอบประสิทธิภาพ

	 การประเมินประสิทธิภาพตามระบบการ

สอน	“แผนจุฬา”	ที่ยึดแนวทางประเมินแบบสามมิติ	

คือ	 (1)	 การหาพัฒนาการทางการเรียนคือผู้เรียนมี

ความรูเ้พิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั	(2)	การหาประสทิธภิาพ

ทวิผลคือ	 กระบวนการควบคู่ผลลัพธ์โดยก�าหนดค่า

ประสิทธิภาพเป็น	E
1
/E

2
	(Efficiency	of	Process/

Efficiency	of	Products)	เพือ่หาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ผลการเรยีนทีเ่ป็นกระบวนการและผลการเรยีนทีเ่ป็น

ผลลัพธ์	 และ	 (3)	 การหาความพึงพอใจของครูและ 

ผู้เรียน	 โดยการประเมินคุณภาพของสื่อหรือชุดการ

สอนที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สอนและผู้เรียน	

หลังจากเวลาผ่านไปมากกว่า	 30	 ปี	 พบปัญหาที่พอ

สรุปได้	ดังนี้

	 1)	 นกัวชิาการรุน่หลงัน�าแนวคิดทดสอบ

ประสิทธิภาพที่พัฒนาโดย	ศาสตราจารย์	ดร.ชัยยงค์	

พรหมวงศ์	เมื่อพ.ศ.	2516	และได้เผยแพร่อย่างต่อ

มาตั้งแต่	 พ.ศ.	 2520	 มาเป็นของตนเอง	 โดยเขียน

เป็นบทความหรือต�าราแล้วไม่มีการอ้างอิง	 มีจ�านวน

มากกว่าร้อยรายการ	 ท�าให้นิสิตนักศึกษารุ ่นหลัง 

ไม่ทราบที่มาของการทดสอบประสิทธิภาพ	 จึงท�า 

ให้มีเป็นจ�านวนมากที่อ้างว่าเป็นตนเจ้าของทฤษฎี	 

E
1
/E

2
	 บางส�านักพิมพ์ได้น�าความรู ้เรื่องการสอน 

แบบศูนย์การเรียน	 ของศาสตราจารย์	 ดร.ชัยยงค	์ 

พรหมวงศ์	 ไปพิมพ์เผยแพร่	 ต้ังแต่	 พ.ศ.	 2539	 

และมีรายได้มหาศาล	 โดยไม่อ้างว่า	 ศาสตราจารย์	 

ดร.ชัยยงค์	พรหมวงศ์	เป็นผู้พัฒนาขึ้น

	 2)	 นักวิชาการน�า	 E
1
/E

2
	 	 ไปเป็นของ

ฝรั่ง	เช่น	ระบุว่า	การหาประสิทธิภาพ	E
1
/E

2
	เกิดจาก

แนวคิด	Mastery	Learning	ของ	Bloom	

	 3)	 นักวิชาการไม่เข้าใจหลักการของ 

การตัง้เกณฑ์ประสทิธภิาพ	เช่น	เสนอแนะให้ตัง้เกณฑ์

ไว้ต�่า	(เช่น	E
1
/E

2
	=70/70)	หลังจากตั้งเกณฑ์ไว้ต�่า

แล้ว	เมื่อหาค่า	E
1
/E

2
	ได้	สูงกว่า	ก็ประกาศด้วยความ

ภาคภูมใิจว่า	สือ่หรือชุดการสอนของตนมปีระสทิธภิาพ

มากกว่าเกณฑ์	ซึ่งที่จริงเป็นเพราะตนเองตั้งเกณฑ์ไว้

ต�่าไปแทนที่จะปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้นอันเป็นผลจาก

คุณภาพของสื่อหรือชุดการสอน

	 4)	 ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของ	E
1
	และ	

E
2
	ทัง้สองค่าควรได้ใกล้เคยีงกนั	กล่าวคอื	ค่าแปรปรวน

หรือแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .05	 

(แตกต่างกันได้ไม่เกิน	±2.5	 ของค่า	 E
1
	 และ	 E

2
  

ซึง่จะมผีลท�าให้ค่ากระบวนการ	E
1
ไม่สงูกว่าค่าผลลพัธ์ 

E
2
	เกินร้อยละ	5

	 5)	 บางคนเขียนเผยแพร่ใน	 website	

ว่า	ค่า	E
1
	ควรมากกว่า	E

2
	เพราะการท�าแบบฝึกหัด

หรือกิจกรรมปรกติจะง่ายกว่าการสอบ	 ถือเป็นความ



การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน

ชัยยงค์	พรหมวงศ์	

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	5	ฉบับที่	1	(มกราคม	-	มิถุนายน	2556)

19

เข้าใจที่ไม่ถูกต้อง	หากค่า	E
1
	สูง	แสดงว่า	กิจกรรมที่

ใหนั้กเรยีนท�าง่ายไป	หากค่า	E
2
	สงูกแ็สดงว่า	ข้อสอบ

อาจจะง่ายเพราะเป็นการวัดความรู้ความจ�ามากกว่า	

ดงันัน้	ครตู้องปรบักจิกรรมให้ตรงตามระดบัพฤตกิรรม

ที่ตั้งไว้ในวัตถุประสงค์	

	 6)	 บางคนเปลี่ยน	 E
1
/E

2
	 เป็น	 P

1
/P

2
 

หรืออักษรอื่น	 แต่สูตรยังคงเดิม	 บางคนยังคงใช้	 

E
1
/E

2
	แต่เปลี่ยนสูตร	เช่น	เปลี่ยน	F	ในสูตรของ	E

2	

เป็น	Y	แทนที่จะใช้	F	และอ้างสิทธิว่าตนเองคิดขึ้น	

บางขึ้นใช้	 E
1
/E

2
	 พัฒนาสูตรขึ้นใหม่ให้แลดูสลับ 

ซับซ้อนขึ้น	 บางคนน�าหา	 E
1
/E

2
	 ไปค�านวณโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ทั้งหมดนี้	 ก็หาได้พ้นจาก 

การละเมดิลขิสทิธิไ์ปไม่เพราะแนวคดิการประเมนิแบบ

ทวิผลคือ	E
1
/E

2
	เป็นระบบความคิดที่	ศาสตราจารย์	

ดร.ชัยยงค์	พรหมวงศ์	พัฒนาขึ้น

	 7)	 นกัวชิาการบางคนโยงการหาค่า	E
1
/

E
2
	ว่า	น�ามาจากค่า	Standard	90/90	ในความเป็น

จริง	 มาตรฐาน	90/90	 เป็นการหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนแบบโปรแกรม	 (บทเรียนส�าเร็จรูป)	 ที่มีการ

พัฒนาบทเรียนแบบเป็นกรอบหรือ	 Frame	 แนวคิด

คือ	90	ตัวแรก	หมายถึง	บทเรียน	1	Frame	ต้องมี

นกัเรียนท�าให้ถกูต้อง	90	คน	ส่วน	90	ตวัหลงั	นกัเรยีน	

1	คน	จะต้องท�าบทเรียนได้ถูกต้อง	90	ข้อ	เรียกว่า	

มาตรฐาน	90/90	ผูท้ีค่ดิระบบการประเมนิประสทิธภิาพ

ของบทเรยีนแบบยดึ	Standard	90/90	คอื	นกัจติวทิยา

ชาวอเมริกันที่พัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรม	 ช่ือ	 

รองศาสตราจารย์	ดร.เปรื่อง	กุมุท	เขียนไว้ในหนังสือ

ของท่าน	และอธิบาย	90/90	Standard	 ว่า	 “...90	

แรกหมายถึง	 คะแนนเฉล่ียของทั้งกลุ่ม	 ซ่ึงหมายถึง

นกัเรียนทุกคน	เมือ่สอนครัง้หลงัเสรจ็ให้คะแนนเสรจ็	

น�าคะแนนมาหาค่าร้อยละเฉล่ียของกลุ่มจะต้องเป็น	

90	 หรือสูงกว่า	 ….90	 ตัวที่สองแทนคุณสมบัติ 

ที่ว่า	 ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด	 ได้รับผลสัมฤทธิ์ 

ตามความมุ่งหมายแต่ละข้อ	และทุกข้อของบทเรียน

โปรแกรมนั้น….”

		 ส่วน	E
1
/E

2
	เน้นการเปรียบเทียบผลการ

เรียนจากพฤติกรรมต่อเน่ืองคือกระบวนการ	 กับ

พฤติกรรมสุดท้ายคือ	 ผลลัพธ์	 ดังนั้น	 แนวคิดของ	

E
1
/E	จึงมีจุดเน้นต่างกับกัน	90/90	Standard	หรือ	

มาตรฐาน	90/90	ที่เน้นความสัมพันธ์ของพฤติกรรม

สุดท้ายของนักเรียน	กับการบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละ

ข้อและทุกข้อของบทเรียน	แม้จะใช้	 90/90	80/80	

หากไม่เน้นกระบวนการกับผลลัพธ์	ก็จะน�าไปแทนค่า	

E
1
/E

2
	ไม่ได้	

กิจกรรม

1.	 โปรดทดสอบประสทิธิภาพหาประสทิธิภาพ

ของสื่อหรือชุดการสอนที่ท่านสร้างข้ึนตามล�าดับ	 

1:1	 1:10	 และ	 1:100	 แล้วหาค่าประสิทธิภาพ 

ของการทดสอบประสิทธิภาพทั้ง	3	ครั้งเพื่อเทียบกับ

เกณฑ์	 พร้อมทั้งเขียนแผนภูมิแสดงความก้าวหน้า 

ของนักเรียนหาคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน

2.	 หลังจากทดสอบประสิทธิภาพแล ้ว	 

โปรดถามความรู ้สึกของนักเรียนต่อการเรียนจาก

ห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนโดยใช้ค�าถาม	ต่อไปนี้

	 1.	 นักเรียนชอบวิธีการเรียนแบบนี้ 

หรือไม่	โปรดยกเหตุผล

	 2.	 หากมีการสอนแบบศูนย์การเรียนใน

วิชาอื่นๆ	นักเรียนจะรู้อย่างไร	ชอบหรือไม่ชอบ

	 3.	 นักเรียนเห็นว่า	บทบาทของนักเรียน

ควรปฏิบัติอย่างไร	 จึงจะท�าให้การเรียนแบบศูนย์ 

การเรียนดีขึ้น

	 4.		ความเห็นอื่นๆ	ของนักเรียน
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