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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา
โทรคมนาคมเบื้ องต้น รหัสวิช า 2105-2116 (2) เพื่ อหาความพึ งพอใจของนักเรี ย นที่ มีต่อการใช้
เอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116 (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของครู ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116 และ (4) เพื่อ
เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบก่ อนเรี ย น และหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ เรี ย น โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น รหัสวิชา 2105-2116 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 5-6
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 34 คน
ผลการวิจยั พบว่า (1) ประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคม
เบื้ องต้น รหัสวิชา 2105-2116 ได้เท่ ากับ 82.38/81.20 (2) ความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ เรี ยนด้วย
เอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น รหัสวิชา 2105-2116 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 4.32, S.D. = 0.61) (3) ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคม
เบื้ องต้น รหัสวิชา 2105-2116 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ( X = 4.64, S.D. = 0.46) และ
(4) ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน วิชาโทรคมนาคม
เบื้ องต้น รหัสวิชา 2105-2116 ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนพบว่า คะแนน
ทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : เอกสารประกอบการสอน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โทรคมนาคมเบื้องต้น
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Abstracts
The purpose of the study is (1) to explore the effectiveness of teaching materials for the
course “Basic Telecomunnications” (2105-2116), Vocational Certificate Program, 2013, (2)
Efficiency of the satisfaction was students with the use of teaching materials of the course “Basic
Telecomunnications” (2105-2116), (3) To study opinions of teachers towards teaching documents
“Basic Telecomunnications” (2105-2116), and (4) To compare the learning achievement of pretest
and posttest studying by using teaching materials of the course “Basic Telecomunnications” (21052116), the purposive sample was the first year vocational certificate students, majoring electronics,
group five and six at Lampang Technical College, which were about 34 students.
After the study, it could be found that (1) The efficient value of teaching materials for the
course “Basic Telecomunnications” (2105-2116), Vocational Certificate Program, 2013, is about
82.38/81.20, (2) The satisfaction of students with the use of teaching materials of the course “Basic
Telecomunnications” (2105-2116), In an overall picture, the high level ( X = 4.32, S.D. = 0.61),
(3) Teachers' opinions on teaching documents “Basic Telecomunnications” (2105-2116) , In an
overall picture, the highest level ( X = 4.64, S.D. = 0.46) and (4) The overall experimental results
are comparison the learning achievement of pretest and posttest studying by using teaching
materials of the course “Basic Telecomunnications” (2105-2116), Posttest scores were higher than
pretest scores with statistical significance level at .01.
Keywords : teaching materials, learning achievement, Basic Telecommunications
บทนา
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา เป็ นหน่ วยงานที่ รับผิดชอบงานการศึ กษาทางด้าน
วิชาชีพ กาหนดนโยบาย และเป้ าหมายรวมในการพัฒนาศักยภาพของกาลังคน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่ งเป็ นภารกิ จสาคัญยิ่ง ทั้งนี้ ได้ดาเนิ นการ
จัดทานโยบาย เป้ า หมาย ยุทธศาสตร์ การผลิ ตและพัฒนากาลังคนอาชี วศึกษาสู่ สากล (พ.ศ. 25552569) ทั้งนี้ กาหนดนโยบายที่ สอดคล้องกับการพัฒนาผูเ้ รี ยนกล่าวคื อนโยบายที่ 1 คือมุ่งสร้ างและ
ผลิ ตกาลังคนอาชี วศึ กษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อมุ่งพัฒนาคุ ณภาพและ
ปริ มาณผูเ้ รี ยนให้สัมพันธ์กบั ความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล การเพิ่ ม
โอกาสการเรี ยนและการฝึ กอบรมวิ ชาชี พให้กบั กลุ่มผูอ้ ยู่นอกระบบ การพัฒนาระบบการประเมิ น
มาตรฐานวิชาชี พตามระบบคุณวุฒิวิชาชี พและการสร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสิ นใจเข้าศึกษา
ต่ออาชีวศึกษา ต่อมานโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ใหม่ เพื่อการยกระดับ
มาตรฐานสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาในด้า นการจัด การเรี ย นการสอนในระดับ ปวช. ,ปวส. และ
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ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อสายปฏิ บัติก ารและเพิ่ ม ศักยภาพให้เ ป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ และ
ฝึ กอบรมวิชาชี พของชุ มชน ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการจัดทาบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่ วยงาน สถานศึ กษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศและผลักดัน
ความร่ วมมือเพื่อนาสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
โดยสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559 : สานักคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2555) วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 คือ การพัฒนาทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชี วิต ให้
มีโอกาสเข้าถึงการเรี ยนรู ้ โดยมีเป้ าหมาย คือ กาลังด้านอาชี วศึ กษาระดับต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและปริ มาณ
เพี ยงพอกับความต้องการตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศรวมทั้งมี การพัฒนาฝี มื อแรงงานให้มี
คุ ณภาพและได้มาตรฐานในรู ป แบบ และวิ ธี การสอนที่ ห ลากหลาย และแนวนโยบายเพื่ อ การ
ด าเนิ น การที่ 3 คื อ การปลู ก ฝั ง และเสริ มสร้ า งศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในวิถีชีวิตที่ดีงาม โดยมีเป้ าหมายคือ มีการบูรณาการด้านการศึกษา ศาสนา
ศิ ลปวัฒนธรรมทั้งในเนื้ อหากระบวนการและกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างศี ลธรรม คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
ดังนั้น การส่ งเสริ มและสนับ สนุ นให้ครู ผูส้ อนจัดทาและปรับปรุ งสื่ อ ต่ า งๆที่ ใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน ได้แก่เอกสารประกอบการสอนที่ มีเนื้ อหาที่ ครบถ้วน ถูกต้องทันสมัย อ่า น
เข้าใจง่าย เนื้ อหาสัมพันธ์กบั เวลาเรี ยน และที่ สาคัญที่สุดคือ เนื้ อหาต้องตรงตามจุดประสงค์รายวิชา
มาตรฐานรายวิชา และคาอธิ บายรายวิชา ของหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 สาหรับ
การจัดการเรี ยนรู ้ของวิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น รหัสวิชา 2105-2116 ระดับ ปวช.ในช่วงเวลาที่ ผ่าน
มาการจัดการเรี ยนรู ้ได้ผลไม่เต็มที่ เนื่ องจากครู ยงั ขาดหนังสื อหรื อตาราเรี ยนที่มีเนื้ อหาการสอนตรง
ตามหลักสู ตรของวิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น หรื อที่ มีอยู่ในบางเนื้ อหานั้นยังมีความล้าสมัยไม่ทนั ต่อ
เทคโนโลยี และบางเนื้ อหาก็ทาความเข้าใจได้ยากหรื อมีเนื้ อหามากเกินไป น้อยเกินไปไม่สัมพันธ์กบั
เวลาเรี ยน ทาให้ครู ตอ้ งใช้หนังสื อเรี ยนหลายเล่มในการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละครั้ง เกิ ดความ
ไม่สะดวกกับครู ด้วยเหตุ น้ ี ผูว้ ิ จยั จึ งได้พยายามศึ กษาค้นคว้าหาความรู ้ จากหนังสื อเรี ยนหลายเล่ม
นามารวบรวมเรี ยบเรี ยงและพัฒนาเป็ นเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้นที่มีเนื้ อหา
ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิ ชา และคาอธิ บายรายวิชา ของหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชี พ พ.ศ. 2556 รวมทั้งสามารถนาไปใช้สาหรั บในการจัดการเรี ย นการสอนวิช าโทรคมนาคม
เบื้องต้นได้เป็ นอย่างดี และคาดหวังว่าทาให้ผลการเรี ยนของนักเรี ยนอยู่ในระดับมาก
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อหาประสิ ทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา
2105-2116
2. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา
โทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116
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3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น
รหัสวิชา 2105-2116
4. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนวิชาโทรคมนาคม
เบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116 ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
สมมติฐานการวิจัย
1. ประสิ ทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 21052116 มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ 80/80
2. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา
2105-2116 อยูใ่ นระดับมาก
3. ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น
รหัสวิชา 2105-2116 อยูใ่ นระดับมาก
4. ผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อน
เรี ยน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิ กส์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิ กส์ กลุ่ม 5-6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 34 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา มีดงั ต่อไปนี้
ประกอบด้วย 10 หน่วย คือ
1) หน่วยที่ 1 ความรู ้พ้ืนฐานและพัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
2) หน่วยที่ 2 สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสาร
3) หน่วยที่ 3 การสื่ อสารข้อมูลแบบแอนะลอกและดิจิตอล
4) หน่วยที่ 4 โทรศัพท์
5) หน่วยที่ 5 การสื่ อสารทางวิทยุและโทรทัศน์
6) หน่วยที่ 6 โทรศัพท์เคลื่อนที่
7) หน่วยที่ 7 การสื่ อสารไมโครเวฟ
8) หน่วยที่ 8 การสื่ อสารผ่านดาวเทียม
9) หน่วยที่ 9 การสื่ อสารผ่านเส้นใยแก้วนาแสง
10) หน่วยที่ 10 โครงข่ายบริ การสื่ อสารร่ วมระบบดิจิตอลและโปรโตคอล (Protocol)

5
3. ตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา
2105-2116
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116 ที่สร้างขึ้น
4. ขอบเขตด้านนวัตกรรม
เป็ นเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น รหัสวิชา 2105-2116 สร้างขึ้น
ตามหลักการ จุดมุ่งหมายและเกณฑ์ของหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พ.ศ. 2556 ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
วิธีการดาเนินการวิจัย
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 21052116 ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนา โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอน ในหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ นั ก เรี ยนวิ ท ยาลั ย เทคนิ คล าปาง ระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ที่มา
ลงทะเบียนเรี ยนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนวิทยาลัยเทคนิ คลาปาง ระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิ กส์ กลุ่ม 5-6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
โดยการใช้วิธีเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง (Purposive Sampling) จานวน 34 คน
2. รู ปแบบการวิจยั
ผูว้ ิจัยได้วางแผนการทดลองโดยใช้นักเรี ยนห้องเดี ย ว ซึ่ งมี ล กั ษณะของการทดสอบ
นักเรี ยนก่อนเรี ยน (Pre-test) แล้วจึ งดาเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอน (Treatment) โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116 และได้ทดสอบนักเรี ยนหลังเรี ยน
(Post-test)
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1) เอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 21052116
3) แบบสอบถามความคิ ดเห็ นของครู ต่อเอกสารประกอบการสอนวิช าโทรคมนาคม
เบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116
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4) แบบฝึ กหัดสาหรับใช้ในการทดสอบความรู ้ของนักเรี ยนระหว่างเรี ยน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116
5) แบบประเมินผลพฤติกรรมบุคคล และแบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม
6) แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนักเรี ย นที่ มีต่ อเอกสารประกอบการสอนวิ ช า
โทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116
4. วิธีการสร้างเครื่ องมือ
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสาหรับวิ ธีการสร้ างเครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการโดยมีข้ นั ตอนดังแสดงในรู ปที่ 1 ดังนี้
ศึกษาเนื้ อหาจากเอกสารและหลักสู ตร
กาหนดจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรม
สร้างเอกสารประกอบการสอน

ตรวจสอบ
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

ไม่ผา่ น

ทดลองใช้กบั
กลุ่มทดลอง

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ งแก้ไข

ผ่าน
ปรับปรุ งแก้ไข

ผ่าน
เอกสารประกอบการสอนฉบับสมบูรณ์
รู ปที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น
รหัสวิชา 2105-2116
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5. ดาเนิ นการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองด้วย
ตนเองโดยมีข้ นั ตอนดังแสดงในรู ปที่ 2 ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลจริ งกับ
กลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้นั ตอนดาเนินการ ดังนี้
ครู ให้คาแนะนาการเรี ยน
นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนในแต่หน่วยการเรี ยน
ครู ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ที่สร้างขึ้นในแต่ละหน่วยการเรี ยน
ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัด
ในแต่ละหน่วยการเรี ยน
นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัด
ในแต่ละหน่วยการเรี ยน (ระหว่างเรี ยน)
ครู ตรวจงานและประเมินผลพฤติกรรมของนักเรี ยน
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนในแต่หน่วยการเรี ยน
เก็บรวบรวมข้อมูลนาไปวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพ
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
รู ปที่ 2 แสดงขั้นตอนดาเนิ นการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล รายงานการใช้ เ อกสารประกอบการสอนรายวิ ช าโทรคมนาคม
เบื้ องต้น รหัสวิชา 2105-2116 ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิ กส์ โดยผูว้ ิจยั
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลการหาประสิ ทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา
2105-2116 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยคะแนนที่ได้มาจาก การทาแบบฝึ กหัด แบบประเมิน
พฤติ กรรมบุคคล และแบบประเมินพฤติ กรรมกลุ่ม ระหว่างการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา
โทรคมนาคมเบื้องต้นครบทุกหน่วย พบว่าเมื่อนาผลคะแนนเฉลี่ยร้อยของแต่ละหน่วย หาค่าเฉลี่ยได้
ร้อยละ 82.38 และ คะแนนที่ ได้จาก การทาแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังการใช้
เอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้นครบทุ กหน่ วย พบว่าเมื่อนาผลคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละของแต่ละหน่วย มาหาค่าเฉลี่ยได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.20
2. ผลการวิ เคราะห์ ค วามพึ งพอใจของนัก เรี ย นต่ อการใช้เอกสารประกอบการสอนวิช า
โทรคมนาคมเบื้ องต้น รหัสวิชา 2105-2116 ได้พบว่านักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยเอกสารประกอบการสอน
วิช าโทรคมนาคมเบื้ องต้น รหัสวิ ชา 2105-2116 มี ความพึ งพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน
โดยรวมในระดับมาก ( X = 4.32, S.D. = 0.61) โดยด้านการจัดการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านเนื้ อหา และด้านการออกแบบสื่ อการสอน ตามลาดับ ซึ่ งยอมรับสมมติฐาน
ข้อที่ 2 คือนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น รหัสวิชา
2105-2116 อยูใ่ นระดับมาก
3. ผลความคิดเห็นของครู ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน
วิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น
รหัสวิชา 2105-2116 โดยความคิ ดเห็ นของครู ที่ มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคม
เบื้ อ งต้น รหั ส วิ ช า 2105-2116 จึ ง พบว่ า ครู มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ เอกสารประกอบการสอนวิ ช า
โทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.64, S.D. = 0.46)
4. ผลเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ยนรายวิ ช า
โทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116 ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ทั้งนี้
นัก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยการใช้ เ อกสารประกอบการสอน วิ ช าโทรคมนาคมเบื้ อ งต้น หน่ ว ยที่ 1 มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู งขึ้ น ได้นาคะแนนไปทดสอบความแตกต่ า งใช้ส ถิ ติท ดสอบที (t–test)
พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่างก่อนการใช้เอกสารประกอบการสอน และหลัง
การใช้เอกสารประกอบการสอน หน่ วยที่ 1 ที่ แตกต่ างกัน โดยมีผลหลังการใช้สูงกว่าก่ อนการใช้
เอกสารประกอบการสอน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึ กษาค้นคว้าและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น
รหัสวิชา 2105-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ผูว้ ิจยั สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น รหัสวิชา 21052116 ของนัก เรี ย นวิ ท ยาลัย เทคนิ ค ล าปาง ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช า
อิเล็กทรอนิ กส์ กลุ่ม 5-6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 34 คน ได้เท่ากับ 82.38/81.20
สรุ ปได้วา่ เอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116 โดยภาพรวม
มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. นักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น รหัสวิชา
2105-2116 มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดการ
เรี ยนรู ้ นักเรี ยนมี ความพึ งพอใจมากที่ สุด รองลงมา คือ ด้านเนื้ อหา และด้านการออกแบบสื่ อการ
สอน ตามลาดับ
3. ผลความคิดเห็นของครู ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น รหัส
วิชา 2105-2116
1) ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อ มู ลพื้ น ฐานของครู ที่ มี ต่อ เอกสารประกอบการสอน วิช าโทรคมนาคมเบื้ อ งต้น
รหัสวิชา 2105-2116 พบว่าครู ส่วนมากมีระดับการศึกษาปริ ญญาโท และรองลงมามีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ต ามล าดับ ต่ อ มาประสบการณ์ ก ารสอนของครู ที่ ใ ช้เ อกสารประกอบการสอนวิ ช า
โทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116 พบว่าครู ส่วนมากจะมีประสบการณ์สอน 10 ปี ขึ้นไป
รองลงมา คือ มีประสบการณ์สอนอยู่ระหว่าง 5–10 ปี ต่อมาสถานศึกษา/หน่ วยงานที่สังกัดของครู ต่อ
เอกสารประกอบการสอนวิ ช าโทรคมนาคมเบื้ อ งต้น รหัส วิ ช า 2105-2116 พบว่ า ทั้ง หมดสั ง กัด
วิท ยาลัย เทคนิ ค และตาแหน่ งทางวิ ช าการครู ที่ มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคม
เบื้ องต้น รหัสวิชา 2105-2116 พบว่ าส่ วนมากมีตาแหน่ งทางวิชาการคื อ ครู วิทยฐานะช านาญการ
รองลงมามีตาแหน่งทางวิชาการคือ ครู วิทยฐานะชานาญการพิ เศษ และมีตาแหน่ งทางวิชาการคือครู
ตามลาดับ
2) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116
ความคิ ดเห็นของครู ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น รหัส
วิชา 2105-2116 ซึ่งครู มีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น รหัสวิชา
2105-2116 โดยรวมจะอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ ได้พ บว่ า เนื้ อ หามี ค วาม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแบบฝึ กหัดท้ายบทวัดผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รองลงมาจะ
เป็ นการจัดแบ่ งเนื้ อหาสอดคล้องและครอบคลุมหลักสู ตร ความเหมาะสมกับระดับนักเรี ยน รู ป มี
ความชัด เจนและเหมาะสม และมี ป ระโยชน์ ต่ อนัก เรี ย นและบุ ค คลที่ ส นใจ รองลงมา คื อ ความ
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เหมาะสมในการจัดรู ป เล่ ม ความเหมาะสมในการลาดับ เนื้ อหา ประโยชน์ต่อ ครู ในการไปใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน และนาไปใช้งานประกอบการเรี ยนการสอนได้มากเพียงใด
ต่ อ มาจะเป็ นความถู ก ต้อ งของภาษาที่ ใ ช้ และความสอดคล้อ งระหว่ า งรู ปภาพกับ
คาบรรยาย ต่ อมาการสื่ อความหมายของภาษาที่ ใช้ และความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรและ
รู ปภาพที่ใช้ ตามลาดับ
4. ผลเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน วิชาโทรคมนาคม
เบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116 ของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน พบว่านักเรี ยน
แผนกวิชาช่ างอิเล็กทรอนิ กส์ ระดับ ปวช.1 กลุ่ม 5-6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ย
การทดสอบก่อนเรี ยนเท่ากับ 25.55 และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรี ยนเท่ ากับ 79.47 ตามลาดับ
ดังนั้นคะแนนสอบหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
การเรี ยนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น รหัสวิชา 21052116 ที่ผวู ้ ิจยั ได้จดั ทาและพัฒนาขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา ซึ่ งทั้งนี้ เป็ นผลจากผูว้ ิจยั มีกระบวนการจัดทา และพัฒนาอย่างเป็ นระบบโดย
เริ่ มตั้งแต่การศึ กษาปั ญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การศึกษาหาแนวทางเพื่อใช้ดาเนินการ
แก้ปัญหา จัดทาและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน การนาเอกสารประกอบการสอนที่ พฒั นาและ
จัดทาขึ้ นเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพการปรั บปรุ ง แก้ไขและพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญการนาไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อประเมินความเป็ นไปได้การนาไปใช้
จริ ง โดยสอดคล้อ งกั บ การศึ ก ษาของ ธนนั น ท์ มาศธนานั น ต์ (2550) ศึ ก ษาการใช้ เ อกสาร
ประกอบการสอน วิชาเครื่ องรับวิทยุ รพัส วิชา 2104-2209 สาหรั บนักเรี ยน ระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิ คกาแพงเพชรพบว่าประสิ ทธิ ภาพของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาเครื่ องรับวิทยุ พบว่าการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน
วิช าเครื่ อ งรั บ วิ ท ยุโ ดยรวมมี ป ระสิ ทธิ ภาพ 82.24/81.94 และสอดคล้องกับ งานวิ จัยของ สั นทนา
สงคริ นทร์ (2555) รายงานผลการวิจยั การสร้าง และหาประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนวิชา
ไมโครโปรเซสเซอร์ รหัสวิชา 2104 – 2215 ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พบว่าประสิ ทธิ ภาพของ
เอกสารประกอบการสอน วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ รหัสวิชา 2104 – 2215 เท่ากับ 82.29/80.35 ซึ่ ง
สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ส่ วนความพึ งพอใจของนักเรี ย น ระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ วิทยาลัย เทคนิ คลาปาง
ชั้นปี ที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิ กส์ กลุ่ม 5–6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 34 คน ที่ มีต่อ
เอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น รหัสวิชา 2105-2116 โดยรวมในระดับมาก โดย
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความพึงพอใจมากที่สุด เนื่ องจากผูว้ ิจยั มีการแจ้งวัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู ้ให้ทราบก่อนสอนทุกครั้ง การจัดการเรี ยนรู ้กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอน
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มีเนื้ อหาถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับระยะเวลาเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้มี
ความเหมาะสมกับระดับของนักเรี ยน การออกแบบสื่ อการสอน มีรูปภาพประกอบชัดเจนเข้าใจง่าย
ตัว หนัง สื อ มองเห็ นได้ชัด เจนและอ่ า นง่ า ย การใช้สี สั นเหมาะสม ทั้งนี้ ผู ว้ ิ จัย มุ่ ง เน้นกิ จ กรรมกับ
นัก เรี ยนเป็ นส าคัญ โดยท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค าแนะน ากับ นั ก เรี ยน เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้เ รี ยนรู ้ ท้ ัง จาก
กระบวนการคิด การค้นคว้า และการสรุ ปเป็ นความรู ้ดว้ ยตัวนักเรี ยนเองซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2543 : 79) การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้นกั เรี ยนมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้มากที่สุดโดยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง ได้คิดเอง ปฏิบตั ิ
เอง และมีปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลหรื อแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายจนสามารถสร้างความรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง
และนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้ โดยครู เป็ นผูว้ างแผนร่ วมกับนักเรี ยน จัดบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้กระตุน้ ท้าทาย ให้กาลังใจและช่วยแก้ปัญหา ชี้ แนะแนวทางการแสวงหาความรู ้ที่
ถูกต้องให้แก่นกั เรี ยนซึ่ งจะนาไปสู่ การเกิดการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ ง
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น
รหัสวิชา 2105-2116 ของนักเรี ยนวิทยาลัยเทคนิ คลาปาง ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1
สาขางานอิเล็กทรอนิ กส์กลุ่ม 5–6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 มีดงั นี้
1. ก่อนการนาเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบื้ องต้น รหัสวิชา 2105-2116
ไปใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอน ครู จะต้องศึกษา และชี้ แจงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้กระบวนการ
ใช้ และแนะแนวทางในการปฏิบตั ิตลอดจนวิธีการ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้นกั เรี ยนรับทราบและ
เข้าใจก่อนทุกครั้ง
2. ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ย นการสอนครู ตอ้ งให้ความเป็ นกันเอง โดยการกระตุ น้
นักเรี ยนต่อการเรี ยน การให้กาลังใจ รวมทั้งการให้โอกาส และเวลากับนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้อย่าง
เต็มที่เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดเข้าใจและเกิดความชานาญมากยิ่งขึ้น
3. การประเมินผลนักเรี ยน ครู ควรแจ้งผลคะแนนทุ กครั้ ง ตลอดจนให้คาแนะนา รวมถึ ง
ข้อสังเกตที่จะเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่นกั เรี ยนได้ทาการปรับปรุ ง
พัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่ องของตนเองต่อไป
4. ข้อสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน คือ ครู ควรจะเน้นเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม
การปฏิบตั ิตนให้มีระเบีย บวินยั ในตนเอง ตามวิสัยทัศน์ของหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
พุทธศักราช 2556
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