
บทความวจิยัเร่ือง       การติดตามผลและหาประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอนสาขาโยธาจ านวน   
                                     2 รายวชิา 
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                                                                             บทคดัยอ่ 
             การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหก้ารออกแบบและพฒันาส่ือการเรียนการสอนสาขาโยธาทั้ง 
2รายวิชา คือรายวิชาเทคนิคก่อสร้าง 1 และวชิาเทคนิคก่อสร้าง 2 สามารถด าเนินไปอยา่งถูกตอ้ง
และครบกระบวนการในการออกแบบและพฒันาส่ือในระบบคุณภาพ ISO 9001  ของส านกัพฒันา
เทคนิคศึกษา คณะผูว้จิยัไดจ้ดัประชุมระดมสมองคณะผูเ้ช่ียวชาญประจ ารายวชิา ในการพจิารณา
ความพร้อมของส่ือ และด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพิม่เติมแบบฝึกหดัทบทวนและแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แลว้จึงใหค้ณะผูเ้ช่ียวชาญประจ ารายวชิาลงมติอนุมตัิในการติดตามผล
และหาประสิทธิภาพส่ือดงักล่าว  
              คณะผูว้จิยัน าส่ือการเรียนการสอนที่ปรับปรุงแลว้ทั้งสองรายวชิาไปทดลองใช ้ เพือ่เก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2546   วชิาละ  30  
คน  คณะผูว้จิยัใชแ้ผนการทดลองแบบ  One-Group Pretest-Posttest Design  ก่อนเร่ิมเรียน 
คณะผูว้จิยัให้ผูเ้รียนท าการทดสอบก่อนเรียน  (Pretest)   ระหวา่งเรียนใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดัและ
เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการศึกษาแลว้ ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Posttest) 
หลงัจากนั้นจึงน าขอ้มูลที่ไดม้าค  านวณหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน 
             ผลการทดลองปรากฏวา่ ชุดส่ือการเรียนการสอนวชิาเทคนิคก่อสร้าง 1 มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั  80.95/84.20   ส่วนชุดส่ือการเรียนการสอนวชิาเทคนิคก่อสร้าง 2  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  
86.69/85.24  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์ 80/80  ตามที่ก  าหนดไวท้ั้งสองวชิา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01ทั้งสองวชิาเช่นเดียวกนั                                                                            
                                                                             Abstract 
           The  purposes of this study were   to design and develop  instruction medias of civil  field   
of   2  subjects. These 2 subjects  are  construction technique 1 and construction technique 2.   
These purposes  should be processing  righteously  and  completely  on the designing and  
development  according to ISO 9001 of  the Institute of  Technical Education.  The researchers  
conducted the brainstorming  of  the experts of  these subjects  to consider the improvement and 
additional correction.  The  approval  for  follow-up and finding out the efficiency of  these 
instruction medias of  2  subjects  was  defined.  The additional  functions  were the practicing 
exercises  and  the achievement tests on  the study of  the registering students  on the second term,   
academic year of  2003. There existed  30 students  for each  subject  of   two; they were  



construction  technique 1   and  construction  technique 2.   One-Group Pretest-Posttest Design 
were used  in these experiments. The Pretests were given to the samples before the learning. Then 
the Posttests were given to the sample at the end of the learning.  The scores were used to 
determine the efficiency of the instruction  medias.  
           The results indicated that  the instruction medias of  technique construction  1  had 
efficiency of 80.95/84.20  and  technique construction 2  had efficiency of  86.69/85.24  which 
were higher than the criteria of  80/80 defined on both instruction medias.  The posttest scores 
were significantly higher than the pretest scores at the .01 level. 
 


