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บทคดัย่อ  
 

ช่ือเร่ือง         :    การพฒันาชุดการสอน  เร่ือง ปริมาณเวกเตอร์ 
ปีการศึกษา  :   2556 

          การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาชุดการสอน เร่ือง ปริมาณเวกเตอร์  และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มท่ีเรียนดว้ยชุดการสอนกบักลุ่มท่ีเรียนตามปกติ   

กลุ่มตวัอย่างของการวิจยั คือนักศึกษาท่ีเรียนวิชาหลกัฟิสิกส์  ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 
2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงได้นักศึกษาคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ   2 ห้องเรียน  ห้องละ 30 คน กลุ่ม
ทดลองเรียนดว้ยรูปแบบชุดการสอน และกลุ่มควบคุมเรียนดว้ยรูปแบบการสอนปกติ       

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นชุดการสอนประกอบการบรรยาย ประกอบด้วย แผนการ
สอน  เอกสารประกอบการสอน และส่ือการสอน    หลังจบการเรียนการสอน การท าและเฉลย
แบบฝึกหัด  ให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนยัเลือกตอบ จ านวน 
20 ขอ้ ขอ้สอบมีค่าความยาก-ง่ายระหวา่ง 0.30 – 0. 77   ค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.20 – 0.67  และ
ค่าความเช่ือมัน่ 0.73  

การวเิคราะห์ขอ้มูล  แยกเป็น 2 ส่วนคือ  
1.การพฒันาชุดการสอน  ใชส้ถิติค านวณหาค่าระดบัคุณภาพชุดการสอน  แบ่งเป็น 2  ส่วน 

คือ 
   1.1   คุณภาพของชุดทดลองปริมาณเวกเตอร์  ค่าความเช่ือมัน่ของชุดทดลอง ใชส้ถิติ One 

– Sample  t- test  ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Statists 8.0  แลว้น าผลท่ีไดม้าแปลเป็นระดบัคุณภาพ  
   1.2   คุณภาพของแผนการสอน  เอกสารประกอบการสอน และส่ือการสอนดา้นเทคนิค

การผลิตส่ือการสอน ใชส้ถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต 
2.การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชส้ถิติ   t - test  ท่ีระดบั .05   

ผลการวจัิย  พบว่า 
1.   การพฒันาชุดการสอน  มีระดบัคุณภาพดีมาก ทั้งในส่วนคุณภาพของชุดทดลองและ

ส่วนคุณภาพของแผนการสอน  เอกสารประกอบการสอน และส่ือการสอนดา้นเทคนิคการผลิตส่ือ  
2. ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ    ท่ีระดบั .05   
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Abstract 
 

Title :    Development   of  Instructional Packages of Vector Quantities 
Year :    2013 

 The purposes of  this  research aimed to 1) develop the instructional packages namely 
Vector Quantities and 2) compare the achievement scores of the experimental group and the 
control group. 
 The samples were 60 Computer Science students of Faculty of Science and Technology 
at Rajamangala  University of  Technology  Phra  Nakhon  who took Principle of  Physics  course  
in semester 1, academic year 2013.  They  were  purposely selected as an experimental group  (30 
students) and a control group (30 students). They were given two different  treatments ; teaching  
with the instructional packages and the  conventional  teaching. 
 The research instruments for the experimental group were the instructional packages 
comprised lesson plans, instructional documents and instructional media, whereas the control 
group was taught with only  instructional documents. After  of the experimental process, both of 
them were given exercises and teacher’s feedback. Then they were tested to see their 
achievement. The test was 20 multiple choice items which had the degree of difficulty between 
0.33-0.77, the degree of discrimination between 0.30-0.77 and the degree of reliability coefficient 
at 0.73.   
 The analysis of data comprised 2 parts as follows: 

1. The development of instructional packages was evaluated by using  statistics  One – 
Sample  t -test on  Vector quantities Demonstration  and  using statics  in terms of  mean  
on the lesson plans , instructional documents and instructional media . 

2. The achievement  scores were evaluated by using t-test at the level of  0.5. 
The  results  of  this  research   revealed  that : 

1. The quality of the instructional packages was  excellent. 
2. The achievement scores of the students who studied with the instructional packages 

were higher than those of the control group at the level of .05. 
 


