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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัย

ทางการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพของตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาวิจัยทางการ
ศึกษาปฐมวัย 3) ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีการสอนแบบ
ให้ฝึกปฏิบัติ วิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย และ4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
ด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
จำานวน 19 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบ
ใหฝึ้กปฏบัิติวชิาวจิยัทางการศกึษาปฐมวยั แบบทดสอบ แบบประเมนิ และแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for dependent samples  
ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย  
มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 81.68/86.00 ซึง่เปน็ไปตามเกณฑ ์80/80 ทีก่ำาหนด 2) ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิขาวิจัยทางการ
ศึกษาปฐมวัย อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความต้ังใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วย 
ชุดการสอนที่เน้นวิธีการสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ การรับฟังคำาแนะนำา
การเรียน การปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย การสรุปความรู้ร่วมกัน และ การทำาแบบทดสอบ 
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อยู่ในระดับมาก และ4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบ 
ให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยทั้งโดยรวมและทุกหน่วยการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: ชุดการสอน วิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการตั้งใจเรียน

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop the effectiveness of the instruc-

tional package focused on drilling and practicing approach on research in early childhood 
education subject based on the criterion of 80/80, 2) to compare the students’ learning 
achievement between before and after studying through the instructional package focused 
on drilling and practicing approach on research in early childhood education subject, 3) to 
study the students’ behavior with studying through the instructional package focused on 
drilling and practicing approach on research in early childhood education subject, and 4) to 
study the students’ satisfaction with studying through the instructional package focused on 
drilling and practicing approach on research in early childhood education subject. The samples 
were 19 students selected through a simple random sampling technique. The research 
instruments were the instructional package focused on drilling and practicing approach on 
research in early childhood education subject, quizzes, evaluation form, and questionnaires. 
The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test for dependent 
samples. The results revealed that: 1) the effectiveness of the instructional package focused 
on drilling and practicing approach on research in early childhood education subject was 
81.68/86.00 as the defined criterion of 80/80, 2) the students’ learning achievement after 
studying through the instructional package focused on drilling and practicing approach on  
research in early childhood education subject were higher than before at the.05 level  
of statistical significance, 3) the student’s learning intentions with studying through the  
instructional package focused on drilling and practicing approach on research in early  
childhood education subject include ; listening to learning advice, performing activities as  
assigned, summarizing knowledge together, and taking the test, were at the high level, 
and 4) the students’ satisfaction with learning through the instructional package focused on  
drilling and practicing approach on research in early childhood education subject were  
at the high level of both a whole and every unit. 

Keywords: Instructional package, drilling and practicing approach, learning achievement, 
intentional behavior
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บทนำา
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแหล่งรวม 

องค์ความรู้ ศาสตร์ และวิทยาการแขนงต่างๆ 
และเป็นกลไกหน่ึงที่สำาคัญในการพัฒนาประเทศ 
มีบทบาทและหน้าที่ที่สำาคัญ คือ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัยเพื่อค้นคว้าหาความรู้ การบริหารทาง
วชิาการแกส่งัคมและการทำานบุำารงุศิลปวฒันธรรม 
สำาหรับการผลิตบัณฑิตซึ่ งนับเป็นขุมทรัพย์
ทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา ต้องอาศัย
กระบวนการหรือกลวิธีที่มีความสลับซับซ้อนและ
ตอ้งมคีวามพรอ้มทัง้ฝา่ยสถาบันและฝา่ยนักศกึษา 
เพื่อช่วยให้บัณฑิตพร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถ 
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ  
จึงจะเป็นบัณฑิตที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศอยา่งแทจ้รงิ โดยเฉพาะบณัฑติครู ปจัจบัุน
นโยบายของรัฐบาลเน้นการปฏิรูปครู เพื่อยก
ฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง (วิทยาลัย 
พิชญบัณฑิต, 2562 ก)

คุ รุ สภาได้กำ าหนดข้อบั งคับคุ รุ สภา  
วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2562 มาตรฐานที ่2  
ไว้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ 1) พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การ
วดัและประเมินผลการเรยีนรู ้2) บรูณาการความรู ้
และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการ
เรยีนรูท้ีส่ามารถพฒันาผูเ้รียนให้มปีญัญารูค้ดิและ
มีความเป็นนวัตกร 3) ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนา 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ 4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน โดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 5) วิจัย สร้าง
นวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 6) ปฏิบัติ

งานรว่มกบัผูอ้ืน่อย่างสรา้งสรรคแ์ละมสีว่นรว่มใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ (ราชกิจจานุเบกษา, 
2562) ซ่ึงมาตรฐานท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนรู้  
ข้อ 5 “วิจัย สร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยดีจิทิลัใหเ้กดิประโยชนต์อ่การเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน” เปน็หนึง่ในหกขอ้ทีม่คีวามสำาคญัตอ่ผูท้ีจ่ะ
ประกอบอาชีพเป็นครูเพราะ 1) ช่วยให้ครูทำางาน 
อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนในการทำางาน  
2) ช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
โดยใชว้ธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ 3) ครสูามารถสรา้ง
และวิเคราะห์ทางเลือกอย่างหลากหลาย และ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีคุณภาพมีเหตุผล
และสร้างสรรค์ และ4) ครูใช้กระบวนการวิจัย
ในการพัฒนาการเรียนการสอน (สำาลี รักสุทธิ, 
2553)

วิทยาลัยพิชญบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งใน
สถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบในการผลิตครูที่ดี
มีคุณภาพ ได้กำาหนดให้มีการสอนรายวิชาวิจัย
ทางการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นวิชาเอกบังคับและ
มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งวิชาดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับความ
หมาย ความสำาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการศึกษาปฐมวัย ประเภท
ของการวิจัย ทักษะกระบวนการวิจัยในการ
แสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัยและปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษา
ปฐมวัย (วิทยาลัยพิชญบัณฑิต, 2559) จากการ
ศกึษารายงานผลการเรยีน ปกีารศกึษา 2562 ของ
รายวิชาดังกล่าว พบว่า นักศึกษาจำานวน 46 คน 
มีคะแนนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 66.65 และจากการ
ศึกษาข้อมูลนักศึกษาที่เรียน พบว่า มีหลายระดับ
การศึกษา เช่น ม.6 ร้อยละ 47.83 ปวส. ร้อยละ 
23.91 และปริญญาตรี ร้อยละ 28.26 (วิทยาลัย
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พิชญบัณฑิต, 2562 ข) หากผู้สอนวางแผนการ
สอนเลือกสื่อการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ไม่
เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน จะทำาให้
ผู้เรียนมีเจตคติไม่ดีต่อวิชาที่เรียน ไม่ต้ังใจเรียน 
จนถึงขั้นออกเรียนกลางคัน เนื่องจากมีผลการ
เรียนต่ำากว่าเกณฑ์ที่สถาบันกำาหนดสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 
(2558) โกมล จันทวงษ์ (2558) และพิมพ์ผกา 
วงศ์กองแก้ว (2560) ที่วิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล 
ต่อการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาคือ  
การเข้าเรียนมาแล้วมีผลการเรียนไม่ดีหรือสอบ
ไม่ผ่าน

แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนของนักศกึษารายวชิานี ้คอืการใช้ชุดการสอน
ที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ เพราะว่า 1) ชุด
การสอนมีสื่อการสอนที่อยู่ในรูปวัสดุอุปกรณ์หรือ
วิธีการต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้เนื้อหาวิชาได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
จึงทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพ่ิม
สูงขึ้นหลังจากเรียนรู้จากชุดการสอนแล้ว (ชัยยงค์ 
พรหมวงศ.์ 2556) และ 2) กระบวนการฝกึปฏิบตั ิ
(Drill and Practice) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจาก
การกระทำาจรงิเปน็ประสบการณต์รงทีท่ำาให้ผูเ้รยีน 
เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน สามารถเรียนรู้จดจำา 
สิ่ งที่ เรียนได้ดีและนำาการเรียนรู้ น้ันไปใช้ใน
สถานการณ์เช่นเดียวกันได้ กระบวนการฝึกและ
ปฏิบัติมี 4 ขั้นตอน คือ (1) การนำาเข้าสู่บทเรียน 
(2) การฝึกและปฏิบัติ (3) การเข้าไปใช้และ  
(4)การประเมินผล (เทคนิคการสอนโดยใช้การ
ฝึกและปฏิบัติ, 2562) โดยมีข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจดังน้ี 1) แนวคิดสนับสนุนของกลุ่ม 
พุทธินัย (Cognitive) นักจิตวิทยากลุ่มนี้ ได้แก่ 
Bruner, Kohler, Ausubel เชือ่วา่เมือ่มนษุยท์ำาสิง่ใด 
แล้ว จะต้องการความสำาเร็จและต้องการทราบ

ผลทันที ซึ่งชุดการสอนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้เนื้อหาวิชาได้อย่างต่อเนื่องดังนั้น
จึงทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง
ขึ้นหลังจากได้เรียนจากชุดการสอนแล้ว (ชัยยงค์  
พรหมวงศ์, 2556) และทฤษฎีเชื่อมโยงของ 
ธอร์นไดค์ ระบุไว้ว่า (1) การกระทำาซ้ำาบ่อยๆ 
ย่อมทำาให้เกิดการเรียนรู้ที่นานและคงทน และ 
(2) ผลทีไ่ดร้บัถา้ไดผ้ลทีพ่ึง่พอใจผูเ้รยีนยอ่มอยาก
เรียนรู้ต่อไป (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2559) และ  
2) รายงานการวิจัยเกี่ยวกับชุดการสอนของ 
ธีรภัทร์ สุขสบาย (2561) ที่พบว่า หลังเรียนด้วย
ชุดการสอนการเขียนภาษาไทย นิสิตปริญญา
ตรีชั้นปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
กรวรรณ สบืสม (2560) พบว่า หลงัเรยีนนกัศกึษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่เรียน 
จากชดุกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค (Meeks, 
1972) ที่พบว่าวิธีการสอนโดยใช้ชุดการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าการสอนด้วยวิธีสอนแบบ
ธรรมดาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ออลสัน (Olson, 1975) พบว่า การศึกษาโดย
ใช้ชุดการสอนของการศึกษาแผนใหม่สำาหรับครูที่ 
อยูใ่นโครงการไดผ้ลดกีว่าการสอนโดยไมใ่ชช้ดุการ
สอน และ เดล (Dale,1974) พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรท่ีีเรยีน
ดว้ยชดุการสอนดีกวา่นกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยการสอน
แบบปกติ 

จากความสำาคัญและปัญหาดังกล่าว 
ข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจำาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
และได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาวิจัยทางการ
ศึกษาปฐมวัย จึงสนใจที่จะศึกษาว่าชุดการสอน
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รายวิชานี้ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดดังกล่าวสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความตั้งใจ
เรียนของนักศึกษา ให้สูงขึ้นได้มากน้อยเพียงใด 
เพือ่นำาผลการวจิยัดงักลา่วไปใช้เปน็แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีสอน

แบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
ให้มีประสิทธิภาพของตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วย
ชดุการสอนท่ีเน้นวธิสีอนแบบใหฝ้กึปฏิบตัวิชิาวจิยั
ทางการศึกษาปฐมวัย

3. ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาที่มี 
ตอ่การเรียนดว้ยชดุการสอนทีเ่น้นวธิกีารสอนแบบ
ให้ฝึกปฏิบัติ วิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

4. เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษา
ทีม่ตี่อการเรียนดว้ยชดุการสอนทีเ่นน้วธิสีอนแบบ
ให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากร เป็นนักศึกษาคณะศึกษา
ศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัย
พิชญบัณฑิต ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
จำานวน 2 ห้องเรียน ซึ่งมีนักศึกษาคละความ
สามารถห้องที่ 1 จำานวน 31 คน และห้องที่ 2 
จำานวน 19 รวม 50 คน (วิทยาลัยพิชญบัณฑิต, 
2563) 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาคณะ

ศกึษาศาสตร ์สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย วิทยาลยั
พิชญบัณฑิต ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ซึ่งมีนักศึกษาคละความสามารถห้องที่ 2 จำานวน 
19 คน ไดม้าจากการสุม่อยา่งง่ายโดยใชห้อ้งเรยีน
เป็นหน่วยสุ่ม (วรรณี แกมเกตุ, 2551: 291)

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

2.1 ชุดการสอนท่ีเน้นวิธีสอนแบบให้ฝึก
ปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย จำานวน 5 
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัย หน่วยการเรียนรู้
ที่ 2 เรื่องประเภทของการวิจัยและกระบวนการ
วิจัยทางการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการ
เขียนเค้าโครงการวิจัยทางการศึกษา หน่วยการ
เรยีนรูท้ี ่4 เรือ่งเครือ่งมอืในการวจิยัทางการศกึษา 
และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการปฏิบัติการวิจัย
ทางการศกึษาปฐมวยั ซึง่ผ่านการตรวจสอบความ
เทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (IOC)จากผูท้รงคณุวุฒิ 5 ท่าน 
แล้วได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกหน่วยการเรียนรู้ 
และผา่นการทดลองใชก้บันกัศกึษาหลกัสตูรศกึษา
ศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย วิทยาลยั
พิชญบัณฑิต ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 33 คน 
แยกเป็นการทดลอง 3 ครั้ง โดยนักเรียนไม่ซ้ำากัน 
ครั้งแรกแบบ 1: 1 จำานวน 3 คน ครั้งที่สองแบบ 
1: 10 จำานวน 10 คน และแบบภาคสนาม จำานวน 
20 คน แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขดงันี ้(1) ใบความรูห้นว่ย
การเรยีนรูท่ี้ 3 ถงึ 5 ไดเ้พิม่ตวัอยา่งประกอบเกีย่ว
กับการเขียนเค้าโครงการวิจัย การจัดทำาเครื่องมือ
ในการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย และ 
(2) ใบงานทุกหน่วยการเรียนรู้ได้ปรับจำานวนข้อ
ให้เหมาะสมกับเวลา

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเป็นแบบ
ทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 50 
ข้อ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
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(IOC)จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และผ่านการ
ทดลองใชก้บันักศกึษาทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง 30 คน
แล้ว พบว่า แบบทดสอบ จำานวน 50 ข้อมีค่า IOC 
เทา่กับ1.00 มีคา่ความยากตัง้แต ่0.45-0.75 มคีา่
อำานาจจำาแนกต้ังแต่ 0.37-0.72 และมีค่าความ 
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.81 ตามลำาดับ

2.3 แบบประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนของ
นกัศกึษาเปน็แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ
จำานวน 4 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน แล้ว 
พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 

2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัศกึษาเปน็แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ 
จำานวน 30 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (IOC)จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และ
ผ่านการทดลองใชก้บันักศกึษาทีไ่มใ่ช่กลุม่ตัวอย่าง  
30 คนแล้ว พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 
และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86

3. แบบแผนก�รวิจัย

แบบแผนการวิจัยเป็นแบบศึกษากลุ่ม
เดียววัดสองครั้ง The One-Group Pretest-
Posttest Design (วรรณี แกมเกตุ, 2551: 141)

E O
1 
X O

2

 

เมื่อ E แทน กลุ่มตัวอย่าง O
1
 แทน การ

ทดสอบก่อนเรียน O
2
 แทน การทดสอบหลังเรียน 

และ X แทน วิธีการสอนโดยใช้ชุดการ
สอนที่ เ น้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิ จัย
ทางการศึกษาปฐมวัย

4. วิธีก�รทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินก�รต�มลำ�ดับดังนี้

4.1 ก่อนเรียน

1) แนะนำาวิธีเรียนให้นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างทราบ และ 2) ทำาการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยโดย 
ใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  
จำานวน 50 ข้อ 

4.2 ดำาเนนิการสอนเปน็เวลา 14 สปัดาห ์
(42 คาบ)

1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัย จำานวน 6 คาบ แล้ว
ทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 
4 ตัวเลือก จำานวน 10 ข้อ

2) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องประเภท
ของการวิจัยและกระบวนการวิจัยทางการศึกษา 
จำานวน 6 คาบ แล้วทดสอบความรู้โดยใช้แบบ
ทดสอบแบบปรนยัชนดิ 4 ตวัเลอืก จำานวน 10 ขอ้

3) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการเขียน
เค้าโครงการวิจัยทางการศึกษา จำานวน 6 คาบ 
แล้วทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 10 ข้อ

4) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องเครื่องมือ
ในการวิจัยทางการศึกษา จำานวน 9 คาบ แล้ว
ทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 
4 ตัวเลือก จำานวน 10 ข้อ

5) หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการปฏิบัติ
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย จำานวน 15 คาบ 
แลว้ทดสอบความรู ้โดยใชแ้บบทดสอบแบบปรนยั
ชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 10 ข้อ

โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใช้วิธีการสอน 
แบบให้ฝึกปฏิบัติ 4 ข้ันตอน คือ 1) การนำา 
เข้าสู่บทเรียน เป็นการแนะนำาวิธีเรียนและการฝึก
ปฏิบัติในการสืบค้นความรู้จากอินเตอร์เน็ตและ 
ใบความรู้ให้แก่ผู้เรียน 2) การฝึกและปฏิบัติ 
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เป็นการฝึกให้ผู้เรียนตอบคำาถามในแบบทดสอบ
ที่ผู้สอนกำาหนดจากความรู้เดิมท่ีมีอยู่และสืบค้น
ความรู้จากอินเตอร์เน็ตแล้วช่วยกันคัดเลือกคำา
ตอบที่ตรงประเด็นกับคำาถามมากที่สุด 3) การนำา
ไปใช้ เปน็การใหผู้เ้รยีนฝกึและปฏบัิตจิากใบความ
รู้และใบงานที่ผู้สอนกำาหนด แล้วสรุปองค์ความรู้
ร่วมกัน และ4) การประเมินผล เป็นการทดสอบ
ความรู้เรื่องที่เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

4.3 หลังเรียน

1) ทำาการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 
4 ตัวเลือก จำานวน 50 ข้อ 2)ผู้สอนประเมิน
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา โดยใช้แบบ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จำานวน 4 ข้อ และ3) สอบถามความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้น 
วิธีสอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษา
ปฐมวัย โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 30 ข้อ

5. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

5.1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุด
การสอนท่ีเน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัย
ทางการศึกษาปฐมวัย ใช้สูตร E1/E2 แล้วนำาไป
เทียบกับเกณฑ์ที่กำาหนด 80/80 (ชัยยงค์ พรหม
วงศ์, 2556: 10) 

5.2 การวิเคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลัง
เรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึก
ปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย ใช้ t-test 
for dependent samples (บุญชม ศรีสะอาด, 
2560: 133)

5.3 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของนกัศึกษา
ทีม่ตี่อการเรียนดว้ยชดุการสอนทีเ่นน้วธิสีอนแบบ
ให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย ใช้
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำาค่า
เฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายค่า
เฉลี่ยของบุญชม ศรีสะอาด (2560: 82) ดังนี้ ค่า
เฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความตั้งใจมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถงึ มคีวามตัง้ใจมาก 2.51-3.50  
หมายถึง มีความตั้งใจปานกลาง 1.51-2.50 
หมายถึง หมายถึง มีความตั้งใจน้อย และ 1.00-
1.50หมายถึง มีความตั้งใจน้อยที่สุด

5.4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นกัศกึษาตอ่การเรยีนดว้ยชุดการสอนทีเ่นน้วิธสีอน
แบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำา
ค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย 
ค่าเฉลี่ยของบุญชม ศรีสะอาด (2560: 82) ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ
มาก 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปาน
กลาง 1.51-2.50 หมายถึง หมายถึง มีความ 
พึงพอใจน้อย และ 1.00-1.50หมายถึง มีความ
พึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย 
1. ผลการพฒันาชดุการสอนทีเ่นน้วิธสีอน

แบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำาหนด 
ดังตาราง 1
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ต�ร�ง 1 แสดงผลการหาประสทิธภิาพของชดุการสอนทีเ่นน้วธิสีอนแบบใหฝ้กึปฏบิตัวิชิาวจิยัทางการ
ศึกษาปฐมวัย

n=19
ผลก�รทดสอบระหว่�งเรียนหน่วยที่/ (คะแนนเต็ม) รวม

50
คะแนน 

(E
1
)

ผลก�รทดสอบ
หลังเรียน

50 คะแนน 
(E

2
)

หน่วยที่ 1
 (10)

หน่วยที่ 2
 (10)

หน่วยที่ 3
 (10)

หน่วยที่ 4
 (10)

หน่วยที่ 5
 (10)

7.63 8.16 8.00 8.37 8.68 40.84 43.00

S.D. 1.21 1.17 1.11 1.21 1.25 5.13 3.23

ร้อยละ 76.30 81.60 80.00 83.70 86.80 81.68 86.00

จากตาราง 1 พบว่า ผลการทดสอบ
ระหว่างเรียนทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 40.84 คะแนน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
คิดเป็นร้อยละ 81.68 ส่วนผลการทดสอบหลัง
เรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 43.00 (คะแนนเต็ม 50 
คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 86.00 นั่นแสดงว่า ชุด
การสอนท่ีเน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัย

ทางการศึกษาปฐมวัยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.68/86.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่
กำาหนด

2. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วย
ชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชา 
วิจัยทางการศึกษาปฐมวัย ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลังเรียน
ด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

ทดสอบ n คะแนนเต็ม S.D. t df p

หลังเรียน 19 50 43.00 3.23
60.01 18 .000*

ก่อนเรียน 19 50 22.37 1.80

 * p <.05

จากตาราง 2 พบว่า ค่าความน่าจะเป็น 
(p) ที่จะได้ค่า t เป็น 60.01 เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่าระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่กำาหนด (.05) 
นั่นแสดงว่า หลังเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธี
สอนแบบฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา
ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีการสอน
แบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
ดัง ดังตาราง 3
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ต�ร�ง 3 แสดง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตั้งใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
ด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

ร�ยก�รประเมิน S.D. ระดับ

1. การรับฟังคำาแนะนำาการเรียน 4.27 0.37 มาก

2. การปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 4.24 0.51 มาก

3. การสรุปความรู้ร่วมกัน 4.24 0.49 มาก

4. การทำาแบบทดสอบ 3.92 0.58 มาก

โดยรวม 4.17 0.59 ม�ก

จากตาราง 3 พบว่า นักศึกษามีความ
ตัง้ใจในการเรยีนดว้ยชุดการสอนทีเ่นน้วธิกีารสอน
แบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
โดยรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงอันดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การรับฟังคำา
แนะนำาการเรียน (4.27) การปฏิบัติกิจกรรมตาม
ที่ได้รับมอบหมาย (4.24) การสรุปความรู้ร่วม

กัน (4.24) และ การทำาแบบทดสอบ (3.92) ตาม
ลำาดับ

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้น
วิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษา
ปฐมวัย ดังตาราง 4

ต�ร�ง 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ 
การเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

ร�ยก�รสอบถ�ม S.D.
ระดับคว�ม 
พึงพอใจ

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย 4.26 0.42 มาก

2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเภทของการวิจัยและ กระบวนการ
วิจัยทางการศึกษา

4.00 0.58 มาก

3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนเค้าโครงการวิจัยทางการศึกษา 3.55 0.37 มาก

4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เครื่องมือในการวิจัยทางการศึกษา 3.53 0.39 มาก

5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3.52 0.48 มาก

โดยรวม 3.92 0.48 ม�ก

จากตาราง 4 พบว่า ความพึงพอใจของ
นกัศกึษาตอ่การเรยีนด้วยชุดการสอนทีเ่น้นวธิสีอน
แบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

โดยรวมและแต่ละหน่วยการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มาก เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (4.26) รองลงมาคือ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (4.00) หน่วยการเรียนรู้ที่ 
3 (3.55) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (3.53) และหน่วย
การเรียนรู้ที่ 5 (3.52) ตามลำาดับ

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธี

สอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษา
ปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
พบว่า ชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ
วิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยมีประสิทธิภาพ 
81.68/86.00 เปน็ไปตามเกณฑ ์80/80 ทีก่ำาหนด 
ที่ผลปรากฏเช่นนี้ เป็นเพราะว่า ชุดการสอน 
ชุดนี้ผู้วิจัยได้ดำาเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการยึด
นกัเรยีนเปน็ศนูยก์ลางในการเรยีนรู ้หลกัการใช้สือ่
แบบประสม หลกัการสอนโดยใช้กระบวนการ และ
หลกัจติวทิยาการเรยีนรูม้าใช้ในการเรยีนการสอน
ที่เกี่ยวข้องแล้วนำามาสร้างชุดการสอน และนำาไป
ทดสอบประสิทธภิาพ แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขให้มคีวาม
เหมาะสมอย่างต่อเนื่องถึง 3 ครั้ง ซึ่งการดำาเนิน
การดังกล่าวสอดคล้องกับชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
(2551) ท่ีระบุว่า การสร้างชุดการสอน โดยยึด
หลักการทฤษฎีทางการศึกษาหลายอย่างมาช่วย
เป็นองค์ประกอบในการสร้าง ดังนั้นการสร้างชุด
การสอนท่ีคำานึงถึงหลกัการทฤษฎีดังกลา่ว จะช่วย
ทำาใหช้ดุการสอนทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพตอ่การ
เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ สาวิตรี พิพิธกุล (2559) ที่
พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สำาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.54/88.37 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีกำาหนด และสุภัชฌาน์ 

ศรีเอี่ยม (2561) พบว่า ชุดเสริมทักษะการเขียน
ทางวิชาการ สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.90/84.43 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 75/75 ที่กำาหนด 

2. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลังเรียน 
ด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ
วิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยชุด
การสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัย
ทางการศึกษาปฐมวัยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่ผลปรากฏเช่นนี้
เป็นเพราะว่าชุดการสอนตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ 
ที่ 1 ถึงหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เน้นวิธีการสอนแบบ
ให้ฝึกปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ 1) การนำาเข้าสู่บท
เรียน เป็นการแนะนำาวิธีเรียนและการฝึกปฏิบัติ
ในการสืบค้นความรู้จากอินเตอร์เน็ตและใบความ
รู้ให้แก่ผู้เรียน 2) การฝึกและปฏิบัติ เป็นการ
ฝึกให้ผู้เรียนตอบคำาถามในแบบทดสอบที่ผู้สอน
กำาหนดจากความรู้เดิมที่มีอยู่และสืบค้นความรู้
จากอินเตอร์เน็ตแล้วช่วยกันคัดเลือกคำาตอบท่ี
ตรงประเด็นกับคำาถามมากที่สุด 3) การนำาไป
ใช้ เป็นการให้ผู้เรียนฝึกและปฏิบัติจากใบความรู้
และใบงานที่ผู้สอนกำาหนด แล้วสรุปองค์ความรู้
ร่วมกัน และ4) การประเมินผล เป็นการทดสอบ
ความรูห้ลงัเรยีน และผูวิ้จยัยงัไดด้ำาเนนิการพฒันา
อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องแล้วนำามาสร้างชุดการสอน และนำาไป
ทดสอบประสิทธภิาพ แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขให้มคีวาม
เหมาะสมอย่างต่อเนื่องถึง 3 ครั้ง เมื่อนำาไปใช้
จริงจึงทำาให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลอ้งกบัเทคนคิการสอนโดยใชก้ารฝกึปฏบิตั ิ
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(2562) ที่ระบุว่าการสอนโดยใช้การฝึกปฏิบัติ
ทำาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความเข้าใจ
ในสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้น สอดคล้องกับชัยยงค์ พรหม
วงศ์ (2556) ที่ระบุชุดการสอนที่ผ่านการทดสอบ
ประสทิธภิาพตามลำาดบัขัน้จะทำาหนา้ทีเ่ปน็เครือ่ง
มือช่วยผู้สอนได้ดี และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียน
รู้จริง ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ และสอดคล้องกับ
ทฤษฎเีชือ่มโยงของธอรน์ไดค ์ระบุไวว้า่ การกระทำา 
ซ้ำาบ่อยๆ ย่อมทำาให้เกิดการเรียนรู้ (มัณฑรา  
ธรรมบุศย์, 2559) นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ 
ผลการวจิยัของ ธรีภทัร ์สขุสบาย (2561) ทีพ่บวา่
ชดุการสอนวชิาการสอนการเขยีนภาษาไทย ทำาให้
นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ศึกษาศาสตร์ มีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 รุจิรา คงนุ้ย (2561) พบว่า หลัง
เรยีนดว้ยชุดฝึกทกัษะคณติศาสตร ์นกัศกึษาระดับ
ปริญญาตรีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
สโตน (Stone, 1975) พบว่า นักเรียนระดับ 7 
ที่เรียนด้วยชุดการสอนมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ดีกว่านักเรียนระดับเดียวกันที่เรียนแบบเดิม

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา
ท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีการสอน
แบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
พบว่า นักศึกษามีความตั้งใจในการเรียนด้วยชุด
การสอนที่เน้นวิธีการสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชา
วิจัยทางการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ การรับฟังคำา
แนะนำาการเรียน การปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย การสรุปความรู้ร่วมกัน และ การทำา
แบบทดสอบ อยู่ในระดับมาก ที่ผลปรากฏเช่นนี้ 
เป็นเพราะวา่ ชดุการสอนชุดนีท้กุหนว่ยการเรยีนรู้
ม ี4 ขัน้ตอน แตล่ะขัน้ตอน เน้นให้ผูเ้รียนได้ฝกึและ
ปฏิบัติในการค้นหาคำาตอบของแบบทดสอบและ
ใบงานจากความรู้เดิม ใบความรู้และอินเตอร์เน็ต

โดยใช้สมาร์ทโฟน แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ร่วม
กนั และมกีารทดสอบความรูห้ลงัเรยีนเพือ่ให้ทราบ
กา้วหนา้ในการเรยีนรูข้องตนเองดว้ย ซึง่การปฏบิตัิ
ดังกล่าว สอดคล้องกับเทคนิคการสอนโดยใช้การ
ฝกึและปฏบิตั ิ(2562) ทีร่ะบวุา่การสอนโดยใชก้าร
ฝึกและปฏิบัติทำาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น  
มีประสบการณ์ตรง มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียน
ได้ดีข้ึน และได้ทราบว่าตัวเองมีความเข้าใจใน
บทเรียนมากน้อยเพียงใดและทราบว่าจะพัฒนา
ตนเองอย่างไร จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำาให้
นักศึกษามีความตั้งใจในการเรียนด้วยชุดการ
สอนที่เน้นวิธีการสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาวิจัย
ทางการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับมาก นอกจาก
นี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ 
ที่ระบุว่า ผลที่ได้รับถ้าได้ผลน่าพอใจผู้เรียนย่อม
อยากเรียนรู้ต่อไป (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2559) 
และกุศยา แสงเดช (2545) ที่สรุปว่า ชุดการ
สอนนอกจากเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรยีนรูท้ีเ่ปน็แนวทางเดยีวกนัชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ดีขึ้นด้วย

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนที่เน้น
วิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษา
ปฐมวัย พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึก
ปฏิบัติวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยทั้งโดยรวม
และทุกหน่วยการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ที่ผล
ปรากฏเช่นนี้ เป็นเพราะว่า นักศึกษามีความเห็น
ว่าเนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และระยะเวลา
ในการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่เรียนแล้ว
ทำาใหค้วามรูท้ีไ่ด้รบัจากการเรียนเพิม่ขึน้ดงัจะเห็น
จากผลการทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนที่
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นักศึกษาทุกคนได้รับผ่านเกณฑ์กันทุกคนซึ่งเป็น
ไปตามความต้องการหรือความคาดหวังที่ตั้งไว้ 
จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนโดยรวมและ
ทุกหน่วยการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดับมาก สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของบลูม (Bloom) ที่เชื่อว่า การประเมิน
หลังบทเรียนแล้วสะท้อนให้นักเรียนเห็นผลสำาเร็จ
ของตนเองแล้วก็จะเกิดความพอใจ มีขวัญและ
กำาลังใจในการทำางานต่อไป (สุรางค์ โค้วตระกูล, 
2553). อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สาวิตรี พิพิธกุล (2559) ที่พบว่า นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ใน
ระดับมาก และสุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม (2561) พบว่า  
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้ด้วยชุดเสริมทักษะการเขียนทางวิชาการ 
อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้พบปัจจัยสำาคัญที่ส่งผล 
ต่อความตั้งใจเรียนของผู้เรียน คือ

1.1 ผู้สอน การให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่ 
ผู้เรียนในการสืบค้นความรู้ระหว่างการปฏิบัติ
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และการเสริมแรงที่ดีทำาให้
ผู้เรียนตั้งใจและจดจ่ออยู่กับบทเรียน

1.2 สมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์ในการ
สืบคน้ความรูท้ีผู่ส้อนไมต้่องจดัหาให้ผูเ้รยีน เพราะ
ผู้เรียนทุกคนมีอยู่แล้วและใช้ได้เป็นอย่างดีในการ
เรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องใช้สมา
ร์ทโฟนในการสืบค้นความรู้ตามที่ผู้สอนกำาหนด
ประมาณร้อยละ 50 ของเวลาทั้งหมด การฝึก

ปฏบิตัดิงักลา่ว พบวา่ ผูเ้รยีนทกุคนตัง้ใจและจดจอ่
อยู่กับบทเรียนมุ่งมั่นหาคำาตอบ หรือข้อมูลจนเจอ
เพราะได้รับการแนะนำาและเสริมแรงจากผู้สอน 
เมื่อปฏิบัติจนครบ 5 หน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสืบค้นหาความรู้เพิ่มขึ้นและ
มีกำาลังใจในการทำางานต่อไป

1.3 ชุดการสอน ที่สร้างโดยยึดหลักการ
และทฤษฎีทางการศึกษาหลายอย่าง เช่น หลัก
ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการ
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ หลักการ
สอนโดยใช้กระบวนการ และหลักจิตวิทยาการ
เรียนรู้ ช่วยให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาและ
ประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมสูงและสลับซับซ้อน
ได้ดี

2. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ชุดก�รสอน
ไปใช้

2.1 การนำาชุดการสอนนี้ไปใช้ควรศึกษา
รายละเอยีดของเนือ้หาและกระบวนการฝกึปฏบัิต ิ
แล้วปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนรวมทั้งระยะเวลา
ในการเรียนควรยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับความ
พร้อมของผู้เรียนด้วย

2.2 ควรจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซค์ 
ที่ใช้ในการสืบค้นความรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  
พร้อมท้ังเอกสารใบความรู้  ใบงานและแบบ
ทดสอบให้เพียงพอกับจำานวนผู้เรียน

2.3 การวัดและประเมินผลการเรียน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ควรใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และเกณฑ์การวัดที่เหมาะสมโดยเน้นการวัดเพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียน

3. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

3.1 ควรทำาการวิจัยเรื่องปัจจัยการเรียน
การสอนทีม่ปีระสทิธผิลสำาหรบันกัศกึษาหลกัสตูร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
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3 . 2  ค ว รทำ า ก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ ง ค ว าม
สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอนของครูและ
กระบวนการเรียนรู้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน

3.3 การวิจัยคร้ังน้ี ได้นำาชุดการสอนท่ี
เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติไปใช้กับนักศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพิชญ
บัณฑิตที่ เรียนวิชาวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
ครั้งแรก ดังนั้นควรนำาชุดการสอนดังกล่าวไป
ทำาการวิจัยกับนักศึกษารุ่นต่อไปที่เรียนวิชานี้แล้ว
นำาผลที่ได้จากการใช้มาปรับปรุงชุดการสอนให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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