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Developing of Instructional Package Focus on Drilling and practicing in 
Education Principles and Philosophy Subject for Bachelor of Education  

Students at Pitchayabundit Collage 
 

ดร.ธีระเดช  จิราธนทัต1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน และ3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา จ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ชุดการสอน แบบทดสอบ แบบประเมินและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนมีวิธีสอนแบบให้ฝึกและ
ปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การน าเข้าสู่บทเรียน (2) การฝึกและปฏิบัติ (3) การน าไปใช้ และ(4) การ
ประเมินผลและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.54/86.86 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการตั้งใจเรียน
ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  และ 3) ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนโดยรวมและทุกหน่วยการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : ชุดการสอน, การให้ฝึกและปฏิบัติ, หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา 

 
Abstract 
 The objectives of this research : 1) to develop and find the effectiveness of the 
instructional package, 2) to compare students’ achievement and  intentional behavior before 
and after studying, and 3) to study students’ satisfaction  after studying  with the 
instructional package. The samples were 22 students and the research instruments were 
instructional package, quizzes, evaluation from, and questionnaire. The statistic for data 
analysis were mean, standard deviation and paired t-test. 
 
1อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
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 The research results showed that the instructional package contained four-step 
teaching method which was to use for drilling and practicing: (1) getting into a lesson, (2) drill 
and practice, (3) adoption, and (4) evaluation. The effective index was 90.54/86.86. After 
studying, students had more achievement and intentional behavior than before  at statistical 
significance .05 level, and students also had a high satisfaction after studying with the 
instructional package as a total and all units. 
 
Keywords : Instructional Package. Drilling and practicing, Principles and Philosophy 
 
1. บทน า   
 สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทและหน้าที่ที่
ส าคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้ การบริหารทางวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส าหรับการผลิตบัณฑิต
ซึ่ ง นั บ เ ป็ น ขุ ม ท รั พ ย์ ท า ง ปั ญ ญ า ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา  ต้องอาศัยกระบวนการ หรือ
กลวิธีที่มีความสลับซับซ้อน และต้องมีความพร้อม
ทั้งฝ่ายสถาบันและฝ่ายนักศึกษา เ พ่ือช่วยให้
บัณฑิตพร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถ สติปัญญา 
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ จึงจะเป็น
บัณฑิตที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่าง
แท้จริง (ส าเนาว์  ขจรศิลป์,  2539 : 1)  
    คุรุสภา (2556) ได้ก าหนดมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ไว้ว่า ผู้ที่จะ
ประกอบวิชาชีพครูได้นั้นต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า และมี
มาตรฐานความรู้ 11 มาตรฐาน ได้แก่ 1) ความเป็น
ครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 
4) จิตวิทยาส าหรับครู 5) หลักสูตร 6) การจัดการ
เรียนรู้และการจัดชั้นเรียน 7)การวิจัยเพ่ือพัฒนา 
8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 9) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
10) การประกันคุณภาพการศึกษา และ 11) 
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ซึ่งมาตรฐานที่ 
2 ปรัชญาการศึกษาเป็นหนึ่งใน 11 มาตรฐานที่ มี
ความส าคัญเป็นมาตรฐานที่มุ่ งหวัง ให้ผู้ที่จะ
ป ร ะกอบ อ าชี พ เ ป็ น ค รู  มี ค ว าม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
วิวัฒนาการของการศึกษาไทย ปรัชญา แนวคิด
และทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม  บทบัญญัติ ว่ าด้ ว ยการศึ กษา ใน
รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ แนวคิดและการวิเคราะห์ ก าหนดวิธีใน
การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน การ
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา (วิทยาลัยพิชญ
บัณฑิต, 2559) 
 วิ ท ย าลั ย พิ ชญ บัณฑิ ต เ ป็ น หนึ่ ง ใ น
สถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบในการผลิตครู และ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ ได้ก าหนดให้มี
การสอนรายวิชา ED 201 หลักการศึกษาและ
ปรัชญาการศึกษา ซึ่งเป็นหมวดวิชาเฉพาะส าหรับ
วิชาชีพครู โดยมีคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา
ปฐมวัย เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอน จากรายงานผลสัมฤทธิ์ ทา งการ เ รี ยน  
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ปีการศึกษา 2558 ของรายวิชาดังกล่าว พบว่า
นักศึกษา จ านวน 20 คน มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยเพียง
ร้อยละ 66.75 (วิทยาลัยพิชญบัณฑิต,  2558)  
และจากการส ารวจข้อมูลนักศึกษาที่มาเรียน
สาขาวิชาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 พบว่า มีหลาย
ระดับการศึกษา เช่น ม.6 ร้อยละ 13.64 ปวส. 
ร้อยละ 45.45 และปริญญาตรี ร้อยละ 40.91 
(วิทยาลัยพิชญบัณฑิต,  2559) หากผู้สอนวาง
แผนการสอน เลือกสื่อการสอนหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้ไม่เหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน จะ
ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติไม่ดีต่อวิชาที่เรียน ไม่ตั้งใจ
เรียน จนถึงขั้นออกเรียนกลางคัน เนื่องจากมีผล
การเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ พเยาว์  ดีใจ และคณะ (2554) 
และสรรค์ชัย  กิติยานันท์ (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการออกเรียนกลางคันของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีพบว่ า  ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการออก
กลางคันของนักศึกษามากที่สุด ได้แก่ การเข้าเรียน
มาแล้วมีผลการเรียนไม่ดีหรือสอบตกบางรายวิชา 
 แนวทางในการแก้ปัญหาด้านการเรียน
ของนักศึกษามีข้อแนะน าจาก วัฒนาพร ระงับทุกข์ 
(2542) ว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญเป็นวิธีการส าคัญ สามารถสร้างและ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการใน
ยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้ เรียน
รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้อง
กับความสามารถและความต้องการของตน และได้
พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ และสุดถนอม  
ธีระคุณ (2555) พงศ์ศิริ  อ่อนค า (2555) บุญเหลือ  
หอมเนียม (2559) ที่วิจัย พบว่า ชุดการสอน

สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะต่างๆ ของผู้เรียนได้จากความส าคัญและ
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ และได้รับมอบหมายให้
สอนรายวิชา ED 201หลักการศึกษาและปรัชญา
การศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดการสอนวิชานี้โดย
เน้นการฝึกและปฏิบัติ แล้วน าไปใช้ให้มีประสิทธิผล
ต่อผู้เรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุด
การสอนวิชา ED 201 หลักการศึกษาและปรัชญา
การศึกษา 
   2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษา
ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชา ED 201 
หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา 
   2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาหลังเรียนด้วยชุดการสอน วิชา ED 201 
หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา 
 
3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิดของกลุ่มพุทธินิยม 
(Cognitive) นักจิตวิทยากลุ่มนี้  ได้แก่ Bruner, 
Kohler, Ausubel เชื่อว่า เมื่อมนุษย์ท าสิ่งใดแล้ว
จะต้องการความส าเร็จและต้องการทราบผลทันที  
ชุดการสอนจะจัดเนื้อหาอย่างเป็นระบบ โดยมี
โครงสร้างเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์
ของเนื้อหาอย่างต่อเนื่องระหว่างความรู้ใหม่และ
ความรู้เดิม (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2551)  
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 3.2 ทฤษฎีการเชื่อมโยงของ Thorndike 
เชื่อว่า 1) การกระท าซ้ าบ่อยๆ ย่อมท าให้เกิดการ
เรียนรู้ที่นานและคงทน (Low of Used) และ  
2) ผลที่ได้รับ ถ้าได้ผลที่พึงพอใจผู้เรียนย่อมอยาก
เรียนรู้ต่อไป (Low of Affect) (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 
2551)        
 3.3 แนวคิดของกระบวนการฝึกและ
ปฏิบัติ (Drill and Practice)  เป็นการเรียนรู้ที่เกิด
จากการกระท าจริง เป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียน
มีจุดมุ่งหมายแน่นอน ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
สิ่งที่เรียน สามารถเรียนรู้จดจ าสิ่งที่เรียนได้ดีและ
ท าให้ผู้ เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่ เรียนสามารถ
เรียนรู้และจดจ าสิ่งที่เรียนได้ดี และน าการเรียนรู้
นั้นไปใช้ในสถานการณ์เช่นเดียวกันได้ (การฝึกและ
ปฏิบัติ, ออนไลน์) 
 
4. วิธีด าเนินการ 
 4.1 แบบแผนการวิจัย เป็นแบบ
แผนการวิจัยแบบ  One Group Pretest-
Posttest  Design 
 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากร เป็นนักศึกษาคณะ
ศึ กษาศาสตร์  ส าขาวิ ช าการศึ กษาปฐมวั ย 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งมี
นักศึกษาคละความสามารถ ห้องที่ 1 จ านวน 40 
คน และห้องที่ 2 จ านวน 22 คน รวม 62 คน 
  2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์  ส าขาวิ ช าการศึ กษาปฐมวั ย 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีนักศึกษาคละ

ความสามารถ ห้องที่ 2 จ านวน 22 คน ได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
(วรรณี  แกมเกตุ,  2549 : 289) 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1) ชุดการสอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
   ( 1 )  ศึ ก ษ า พั ฒ น า ก า ร ท า ง
สติปัญญาของ Bruner ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของ Vygotsky ทฤษฎีการวางเงื่อนไข
ของ Skinner ทฤษฎีการเชื่อมโยงของ Thorndike 
และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการฝึก
และปฏิบัติ (Drill and Practice) 
   (2) ศึกษาเนื้อหาวิชา ED 201 
หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษาและผลการ
เรียนที่คาดหวัง 
   (3) น าผลการศึกษาในข้อ (1)และ
ข้อ (2) มาสร้างชุดการสอนวิชา ED 201 หลัก
การศึกษาและปรัชญาการศึกษา 
   (4) น าชุดการสอนวิชา ED 201 
หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษาไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เหมาะสม ความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะแล้ว
ปรับปรุงแก้ไข 
   (5) น าชุดการสอนวิชา ED 201 
หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษาไปทดลองใช้
กั บนั กศึ กษาหลั กสู ต รศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ครั้งแรกแบบ 1 : 1 ครั้งที่สอง
แบบ 1 : 10 และครั้งที่สามแบบ 1 : 100 แล้ว
ปรับปรุงแก้ไข 
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   (6) จัดพิมพ์เอกสารชุดการสอน
วิชา ED 201 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
เพ่ือน าไปใช้สอนนักศึกษากลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  2)  แบบทดสอบ  วั ดผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา ED 201 หลักการศึกษาและ
ปรัชญาการศึกษาเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 
4 ตัวเลือกจ านวน 50 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-
1.00 มีค่าความยากตั้งแต่ 0.43-0.78 และมีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.80 
  3) แบบประเมินพฤติกรรมการตั้งใจ
เรียน ของนักศึกษาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จ านวน 18 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.82 
  4) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.81 
 4.4. การน าชุดการสอนไปใช้และการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1) ก่อนเรียน 
   (1) แนะน าวิธีเรียนให้นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายทราบ 
   (2) ท าการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจนักศึกษา เรื่องหลักการศึกษาและปรัชญา
การศึกษา โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 
   ( 3 )  ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ เ มิ น
พฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง โดยใช้แบบ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 18 ข้อ 

  2) ด าเนินการสอน เป็นเวลา 14 
สัปดาห์ (42 คาบ) 
   (1) หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง
หลักการศึกษา จ านวน 8 คาบ แล้วทดสอบความรู้
โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 10 ข้อ 
   (2) หน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง
ปรัชญาการศึกษา จ านวน 9 คาบ แล้วทดสอบ
ความรู้ โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
   (3) หน่วยการเรียนรู้ที่  3 เรื่อง
ความสั ม พันธ์ ระหว่ า งการศึกษากับศาสนา
การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษากับ
สังคม การศึกษากับวัฒนธรรม จ านวน 8 คาบ แล้ว
ทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 
4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
   (4) หน่วยการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง
บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จ านวน 9 คาบ 
แล้วทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
   (5) หน่วยการเรียนรู้ที่  5 เรื่อง
แนวคิดและการวิเคราะห์ก าหนดกลวิธีในการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้
เ พ่ือพัฒนาสถานศึกษา จ านวน 8 คาบ แล้ว
ทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 
4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
  3) หลังเรียน 
       (1) ท าการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจนักศึกษาเรื่องหลักการศึกษาและปรัชญา
การศึกษา 
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โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 50 ข้อ 
   ( 2 )  ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ เ มิ น
พฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง โดยใช้แบบ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 18 ข้อ 
   (3) สอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนด้วยชุดการสอน โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 30 ข้อ 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) หาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
(E1/E2) แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75 
(ชัยยงค์  พรมวงศ์, 2556 : 10)  
  2) ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเรื่อง
หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษาก่อนและหลัง
เรียน โดยใช้ t-test แบบ Dependent (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545 : 115) 
  3) ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษา 
โดยใช้ t-test แบบ Dependent  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 115) 
  4) หาค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การเรียนด้วยชุดการสอน แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเทียบ
กับเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม  ศรี
สะอาด, 2545 : 101)  
 
 
 

5.  ผลการศึกษา 
 5.1 ผลการพัฒนาชุดการสอน พบว่า 
ชุดการสอนวิชา ED 201 หลักการศึกษาและ
ปรัชญาการศึกษา มี 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่  
1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องหลักการศึกษา 2) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องปรัชญาการศึกษา 3) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
การศึกษากับศาสนาการศึกษากับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การศึกษากับสังคม การศึกษากับ
วัฒนธรรม 4) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องบทบัญญัติ
ว่ า ด้ ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ใ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ล ะ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ5) หน่วย
การเรียนรู้ที่  5 เรื่องแนวคิดและการวิเคราะห์
ก าหนดกลวิธีในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาที่
ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
และแต่ละหน่วยการเรียนรู้จัดการเรียนรู้โดยเน้น
การฝึกและปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
  1) การน าเข้าสู่บทเรียน หมายถึง 
การแนะน าวิธีเรียนและการฝึกปฏิบัติในการสืบค้น
ความรู้จากอินเตอร์เน็ตและใบความรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  2) การฝึกและปฏิบัติ หมายถึง การ
ฝึกให้ผู้เรียนตอบค าถามในแบบทดสอบที่ผู้สอน
ก าหนดจากความรู้เดิมที่มีอยู่ และสืบค้นความรู้
จากอินเตอร์เน็ตแล้วช่วยกันคัดเลือกค าตอบที่ตรง
ประเด็นกับค าถามมากที่สุด 
  3) การน าไปใช้  หมายถึง การให้
ผู้เรียนฝึกและปฏิบัติจากใบความรู้และใบงานที่
ผู้สอน  ก าหนด แล้วสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน 
  4) การประเมินผล หมายถึง การ
ทดสอบความรู้และการประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
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 5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนวิชา ED 201 หลักการศึกษาและปรัชญา
การศึกษา พบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 90.54/86.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่
ก าหนด 
 5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลังเรียน
ด้วยชุดการสอนวิชา ED 201 หลักการศึกษาและ
ปรัชญาการศึกษา พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 5.4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ตั้งใจเรียนของนักศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดการสอนวิชา ED 201 หลักการศึกษาและ
ปรัชญาการศึกษา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการ
ตั้งใจเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 5.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชา ED 
201 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการ
สอนวิชา ED 201 หลักศึกษาและปรัชญา
การศึกษาโดยรวมและรายหน่วยการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก หน่วยการเรียนรู้ที่มีความพึงพอใจสูงสุด
คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รองลงมาคือหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 
3 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ตามล าดับ 
 
6. การอภิปรายผล 
 6.1 ชุดการสอนวิชา ED 201 หลัก
การศึ กษาและปรัชญาการศึกษาที่ ผู้ วิ จั ย ได้

พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 90.54/86.86 
หมายความว่า คะแนนด้านกระบวนการของ
นักศึกษาได้ร้อยละ 90.54  และคะแนนด้าน
ผลลัพธ์ของนักศึกษาได้ร้อยละ 86.86 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 สอดคล้องกับสุดถนอม ธีระ
คุณ (2555) พงศ์ศิริ อ่อนค า (2555) บุญเหลือ 
หอมเนียม (2559) ที่วิจัยการพัฒนาชุดการสอนใน
รายวิชาที่แตกต่างกัน โดยใช้กระบวนการสร้าง
อย่างเป็นระบบ เมื่อน าไปใช้กับผู้เรียนแล้ว พบว่า 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เป็น
เพราะว่า ชุดการสอนชุดนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ  โดยเริ่มจากการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาสร้างชุดการสอน และ
น าไปทดสอบประสิทธิภาพ แล้วปรับปรุงแก้ไข เมื่อ
น าไปใช้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ชุดการสอน
ชุ ดนี้  มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพสู ง ก ว่ า เ กณฑ์ ที่ ตั้ ง ไ ว้
เช่นเดียวกัน 
 6.2 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชา ED 201 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ที่ สอดคล้องกับ สุดถนอม  ธีระคุณ 
(2555) ที่วิจัย พบว่า ชุดการสอนด้วยเทคนิคการ
จัดการความรู้ ท าให้ผู้เรียนมีผลส้มฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  พงศ์ศิริ  อ่อนค า (2555) ที่
วิจัย พบว่า ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ท าให้
ผู้เรียนมีผลส้มฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และบุญเหลือ  หอมเนียม (2559) ที่วิจัย พบว่า ชุด
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านสื่อสังคม ท าให้
ผู้เรียนมีผลส้มฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
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ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคล้องกับชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551) ที่ระบุ
ว่ าชุดการสอนเป็นระบบการน าสื่อประสมที่
สอดคล้องสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา และ
ประสบการณ์ของหน่วยใด หน่วยหนึ่งโดยเฉพาะ มี
สื่อการสอนที่อยู่ในรูป วัสดุ อุปกรณ์ หรือวิชาการ
ต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้เนื้อหาวิชาได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 
หลังจากได้เรียนรู้จากชุดการสอนแล้ว 
 6.3 นักศึกษามีพฤติกรรมการตั้งใจเรียน
หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่า ชุดการ
สอนวิชา ED 201 หลักการศึกษาและปรัชญา
การศึกษาตั้งแต่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถึง หน่วย
การเรียนรู้ที่ 5 เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกและปฏิบัติใน
การค้นหาค าตอบของแบบทดสอบและใบงาน จาก
อินเตอร์เน็ตและ ใบความรู้  แล้วสรุปเป็นองค์
ความรู้ร่วมกัน จึงส่งผลให้นักศึกษามีพฤติกรรมการ
ตั้งใจเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนสอดคล้อง
กับเทคนิคการสอนโดยใช้การฝึกและปฏิบัติ 
(ออนไลน์) ที่ระบุว่าการสอนโดยใช้การฝึกและ
ปฏิบัติท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความ
เข้าใจในสิ่ งที่ เรียนได้ดีขึ้น และสอดคล้องกับ       
กุศยา  แสงเดช (2545) ที่สรุปว่า ชุดการสอน
นอกจากเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
เป็นแนวทางเดียวกันช่วยให้ผู้ เ รี ยนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ดีขึ้นด้วย 6.4 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการ
สอนโดยรวมและทุกหน่วยการเรียนรู้อยู่ในระดับ

มาก ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่า ก่อนน าไปใช้จริง
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ น า ชุ ด ก า ร ส อ น ชุ ด นี้ ไ ป ท ด ส อ บ
ประสิทธิภาพเพ่ือดูว่าชุดการสอนท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ กระบวนการสอนด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดมีความสัมพันธ์กับ
ผลลัพธ์หรือไม่ และผู้เรียนมีความพึงพอใจมาก
น้อยเพียงใดแล้วปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
น าไปใช้จริงจึงส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การเรียนด้วยชุดการสอนโดยรวมและทุกหน่วยการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ พงศ์ศิริ  อ่อน
ค า (2555) ที่วิจัย พบว่า ชุดการสอนแบบศูนย์การ
เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
ชุดการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และบุญ
เหลือ  หอมเนียม (2559) ที่วิจัย พบว่า ชุดการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านสื่อสังคม ท าให้
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน  
 
7.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าชุดการสอน
ไปใช ้
       1) การน าชุดการสอนนี้ ไปใช้ควร
ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาและกระบวนการฝึก
ปฏิบัติ แล้วปรับให้เหมาะสมกับผู้ เรียนรวมทั้ง
ระยะเวลาในการเรียนควรยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับ
ความพร้อมของผู้เรียนด้วย 
  2) ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ควร
จัดเตรียมข้อมูล Website เอกสารใบความรู้ ใบ
งานและแบบทดสอบให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 
  3) การวัดและประเมินผลการเรียน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ควรใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
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และเกณฑ์การวัดที่เหมาะสมโดยเน้นการวัดเพ่ือ
พัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียน 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   1) การวิจัยครั้งนี้ ได้น าชุดการสอนที่
เน้นการฝึกและปฏิบัติ ไปใช้กับนักศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ที่เรียน 
วิชา ED 201 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
ครั้งแรก ดังนั้นควรน าชุดการสอนดังกล่าวไปใช้กับ
นักศึกษารุ่นต่อไปที่เรียนวิชานี้ แล้วน าผลที่ได้จาก
การใช้มาปรับปรุงชุดการสอนให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
   2) ควรท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ส อ น ข อ ง ค รู แ ล ะ
กระบวนการเรียนรู้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 
   3) ควรท าการวิจัยเรื่องปัจจัยการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิผลส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
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