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บทท่ี  5 
สรุปผลการตดิตาม อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
รายงานการติดตามผลการใช้ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการติดตาม 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) เพื่อพัฒนาชุดการ
เรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 
2) เพ่ือศึกษาผลการใช้ชุดเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3) เพื่อศึกษาผลการขยายผลการใช้ชุดการเรียนรู้การสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการติดตามครั้งนี้ เป็นครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      
(ครู กศน.) สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 3 กลุ่ม 
ซ่ึงได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มแรก กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้ชุด
การเรียนรู้  เป็นครู กศน. อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ านวน 
43 คน  กลุ่มที่สอง  กลุ่มเป้าหมายในการใช้ชุดการเรียนรู้  เป็นครู กศน.  อ าเภอจักราช  อ าเภอ   
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 35 คน และกลุ่มสุดท้าย 
กลุ่มเป้าหมายในการขยายผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เป็นครู กศน. สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560–2561 
จ านวน  96  คน   ซึ่งปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560   เป็นครู กศน.อ าเภอเมืองนครราชสีมา  อ าเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 41 คน และในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เป็นครู กศน. 
จากสถานศึกษา 32 แห่งในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครราชสีมา (ที่ยังไม่เคยใช้ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 
และครู กศน. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอคง จ านวน 55 คน 

การติดตามผลการใช้ชุดการเรียนรู้มีการด าเนินการเป็น 3 ระยะ ด าเนินการระหว่าง
เดือนตุลาคม 2558  ถึงเดือนพฤษภาคม 2561  ซึ่งระยะที่ 1 เป็นการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ระยะที่ 2 
การใช้ชุดเรียนรู้ และระยะที่ 3 การขยายผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการติดตาม 
ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ  
แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์หลังจากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้แล้ว และการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการติดตามใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมุติฐาน คือ การทดสอบค่าที (t-test for dependent sample)  
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สรุปผลการติดตาม 
 

1. ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้  
ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้  พบว่า ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้ จ านวน 7 เล่ม ส าหรับการศึกษาด้วยตนเองของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งชุดเรียนรู้นี้ได้น าไปทดลองใช้และผ่านการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การทดลองแบบกลุ่มเล็ก และการ
ทดลองภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการและค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์  (E1/E2) เท่ากับ 
68.57/69.18 79.29/78.75 และ 81.40/81.00 ตามล าดับ ซึ่งแสดงว่าชุดเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลการใช้ชุดการเรียนรู้  
ซึ่งท าการติดตามในด้านความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนรู้  

2.1 ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

2.2 ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้
ในภาพรวมระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณารายการประเมินเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ มีความพึงพอใจต่อ
ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้ รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง และมีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน ส่วนรายการประเมินที่ครูมีความพึงพอใจต่ าสุด 3 ล าดับ
สุดท้าย คือ ความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก และความ
เหมาะสมของการวัดและประเมินผล  

3. ผลการขยายผลการใช้ชุดการเรียนรู้  
ผู้ติดตามได้ท าการขยายผลการใช้ชุดการเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 

2561 ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ ได้ท าการติดตามด้านความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนรู้  

3.1  การขยายผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุด
การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความพึงพอใจที่มี
ต่อชุดการเรียนรู้ พบว่า ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีความพึงพอใจต่อชุด 
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การเรียนรู้ในภาพรวมระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายการประเมินเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ มีความ 
พึงพอใจต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการ
เรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่วนรายการประเมินที่ครูมีความพึงพอใจต่ าสุด 
3 ล าดับสุดท้าย คือ ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล ความหลากหลายของกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก 

3.2  การขยายผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุด
การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความพึงพอใจที่มี
ต่อชุดการเรียนรู้ พบว่า ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีความพึงพอใจต่อชุด 
การเรียนรู้ในภาพรวมระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายการประเมินเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ มีความ 
พึงพอใจต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน และความรู้และทักษะที่
ได้รับจากการเรียนรู้ ส่วนรายการประเมินที่ครูมีความพึงพอใจต่ าสุด 3 ล าดับสุดท้าย คือ ความ
หลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล และการเรียงล าดับ
เนื้อหาจากง่ายไปยาก 

 
อภิปรายผล 
 

 จากผลการติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในช่วง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 ใน
ด้านความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจที่มีต่อชุด  
การเรียนรู้ ผู้ติดตามมีประเด็นส าคัญในการอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้   
ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่องที่ผลการวิจัย
พบว่า ชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เช่น สิริวรรณ  ศรีพหล  (2551) ที่
ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดการเรียน การสอนเพ่ือพัฒนาลักษณะความ
เป็นพลโลกของนักเรียนส าหรับครูสังคมศึกษา ด ารงศักดิ์ ทรัพย์เขื่อนขันธ์ (2553) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการนวดแผนไทย และณัฐกมล วัชรวงษ์ทวี (2556) ที่ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องภูมศาสตร์ทวีปยุโรป เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
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ผู้ติดตามซึ่งเป็นผู้สร้างชุดเรียนรู้  ได้สร้างชุดเรียนรู้นี้ตามกระบวนการสร้างที่ เป็นระบบ ตาม
ข้อเสนอแนะของนักวิชาการด้านการสร้างชุดการเรียนรู้ โดยเริ่มจากก าหนดหมวดหมู่เนื้อหา หรือหน่วย
เรียนรู้ที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองในแต่ละหน่วยโดยใช้เวลาที่เหมาะสม ไม่นานเกินไปจนท าให้ผู้
ศึกษารู้สึกเหนื่อยและเบื่อ ในแต่ละหน่วยมีการก าหนดความคิดรวบยอด และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มี
การก าหนดกิจกรรมการเรียนและบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ มีการออกแบบการประเมินผลที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ทั้งการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นอกจากนี้ ชุดการเรียนรู้ยังมี
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ โครงสร้างชุดการเรียนรู้  และค าแนะน าการใช้ชุดการเรียนรู้ ซึ่งช่วย
ให้ผู้ศึกษาเห็นภาพรวมของชุดการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในแต่ละหน่วยอย่างชัดเจน 

2. ผลการใช้ชุดการเรียนรู้   
   2.1 ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ศึกษาชุดการเรียนรู้ มีความรู้

เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้ชุดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งแสดงว่า ชุดการเรียนรู้สามารถสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับผู้ที่ศึกษาได้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดการเรียนรู้ได้รับการพัฒนามาอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับชุดการ
เรียนรู้ และผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และมี
ผลสัมฤทธิ์ของตัวแปรที่ต้องการศึกษาหลังการใช้ชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ เช่น สลิลนา ศรีสุขศิริพันธ์ (2554) ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะและแผนผังความคิด     
นุชนารถ ผ่องพุฒิ (2558) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้กับความเป็นครูส าหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และทินกร ชุณหภัทรกุล 
ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก และศัชชญาส์ ดวงจันทร์ (2560) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างชุดเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 4 ภาค เป็นต้น 

2.2 ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่า ครูมีความชอบ และพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ที่
ท าการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้ และผลการวิจัยพบว่า  
ผู้ใช้ชุดการเรียนรู้มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  เช่น พนารัตน์  ศรีปัญญากร  (2553)  ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ยลดา 
ทองภูบาล และประจักษ์ บุญอารีย์ (2554) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องความรู้
ด้านจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้น  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของรายการประเมิน 
โดยเฉพาะรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ล าดับแรก ท าให้ทราบว่า ครูมีความพึงพอใจสูงสุดต่อชุดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกันในรายการต่อไปนี้  มีความพึงพอใจต่อความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
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การน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการ
เรียนรู้ และเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สะท้อนให้เห็นว่า ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ ช่วยให้ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความมั่นใจ
ต่อความรู้และทักษะที่ได้ รวมทั้งมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติในหน้าที่ครูได้จริง  

 3. ผลการขยายผลการใช้ชุดการเรียนรู้   
   3.1 ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ศึกษาชุดการเรียนรู้ มีความรู้

เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้ชุดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในระยะที่ 2 การใช้ชุดการ
เรียนรู้  จึงเป็นการเน้นย้ าว่า ชุดการเรียนรู้สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่ศึกษาได้ ที่เป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดการเรียนรู้ได้รับการพัฒนามาอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้ และผลการวิจัยพบว่า ชุด
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และมีผลสัมฤทธิ์ของตัวแปรที่ต้องการ
ศึกษาหลังการใช้ชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญที่
ก าหนดไว้ เช่น ณัฐกมล วัชรวงษ์ทวี  (2556)  ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป สาระภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2 กชกร พัฒเสมา (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และพวงทิพย์ 
ธรรมกิจจา (2558) ได้รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นต้น 

3.2 ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในระยะท่ี 2 การใช้ชุดการเรียนรู้  จึงเป็น
สะท้อนให้เห็นว่า ครูมีความชอบ และพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ที่ท าการศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้ และผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้ชุดการเรียนรู้มีความพึง
พอใจในระดับมากขึ้นไป เช่น สิริวรรณ  ศรีพหล  (2551) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดฝึกอบรม
ทางไกลเรื่องการจัดการเรียน การสอนเพ่ือพัฒนาลักษณะความเป็นพลโลกของนักเรียนส าหรับครูสังคม
ศึกษา  เรขา อินทรก าแหง (2553)  ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา 150203 
สุนทรียภาพของชีวิตทางด้านนาฏศิลป์ เรื่องโขน ละคร และระบ า ร า ฟ้อน ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และนุชนารถ ผ่องพุฒิ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการ
ใช้ชุดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้กับความเป็นครูส าหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู เป็นต้น  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของรายการประเมิน โดยเฉพาะรายการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดใน 3 ล าดับแรกของระยะการน าไปใช้และระยะการขยายผลการน าไปใช้ ท าให้ทราบว่า ครูมี
ความพึงพอใจสูงสุดต่อชุดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันใน 5 รายการกล่าวคือ มีความพึงพอใจต่อความรู้
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และทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้ การน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 
ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ และเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สะท้อนให้เห็นว่า 
ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ ช่วยให้ครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยมีความมั่นใจต่อความรู้และทักษะที่ได้ รวมทั้งมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติในหน้าที่ครูได้จริง อย่างไรก็ตาม ถ้าหากพิจารณารายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ถึงแม้ว่าจะเป็นความ
พึงพอใจในระดับมากก็ตาม พบว่า ในทุกระยะของการติดตาม มีรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดสอดคล้องกัน
ใน 3 รายการ กล่าวคือ ความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก 
และความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล สะท้อนให้เห็นว่า  ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไป โดยเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย 
พิจารณาการล าดับเนื้อหาใหม่ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ผู้ติดตามมีข้อเสนอแนะในการน าผลการติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้ประโยชน์  และข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ 
ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ติดตามได้พัฒนา 

ทดลองใช้และขยายผล ซึ่งผลการติดตามในภาพรวมพบว่า มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้พัฒนา
ความสามารถในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้  โดยมีประโยชน์โดยตรงกับ
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาครู กศน.  และครู กศน.ในสถานศึกษา  ดังนี้ 

1.1 การติดตามผลการใช้ชุดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าผู้ติดตามได้ชี้แจงท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการชี้แจงในตัวเอกสารแล้วก็ตาม แต่
ก็พบอุปสรรคต่าง ๆ เกิดข้ึนอยู่เสมอในช่วงระยะการศึกษาชุดเรียนรู้ของครู ดังนั้น ผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนาครู กศน.  และครู กศน.ควรเพ่ิมช่องทางในการติดต่อเพ่ือให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
ระหว่างการศึกษาชุดการเรียนรู้  โดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น LINE 
FACEBOOK เป็นต้น 

1.2 ชุดการเรียนรู้นี้ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้ ใช้ชุดการเรียนรู้ท าการศึกษา
เนื้อหาในชุดเรียนรู้ บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ และศึกษาแนวค าตอบ
กิจกรรมการเรียนรู้เท่านั้น ซึ่งผู้ใช้ชุดการเรียนรู้มีความพึงพอใจน้อยกว่ารายการอ่ืน ๆ ดังนั้น 
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาครู กศน.  และครู กศน.ควรปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายมาก
ขึ้น แต่ต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในหน่วยนั้น ๆ  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษารูปแบบอ่ืนๆ และมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาชุดการเรียนรู้ในลักษณะใหม่ ๆ เช่น ชุดเรียนรู้ออนไลน์ 
ส าหรับบริบทที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความพร้อม 


