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บทคัดย่อ 
  การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ (1) เพ่ือหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน   วิชา
โทรคมนาคมเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2105-2116 (2) เพ่ือหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้
เอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้  รหสัวิชา 2105-2116    (3)     เพ่ือศึกษาความคิดเห็น 
ของครูท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2105-2116  และ  (4)  เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียน  และหลงัเรียนของนักเรียนท่ีเรียน โดยใช้
เอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2105-2116  ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่ม 5-6 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 34 คน 
  ผลการวิจยัพบว่า  (1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคม
เบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2105-2116 ไดเ้ท่ากบั  82.38/81.20  (2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดว้ย
เอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2105-2116 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก    
(X = 4.32, S.D. = 0.61)   (3) ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคม
เบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2105-2116 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.64, S.D. =  0.46) และ               
(4) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน   วิชาโทรคมนาคม
เบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2105-2116 ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนพบว่า คะแนน
ทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ค าส าคญั : เอกสารประกอบการสอน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โทรคมนาคมเบ้ืองตน้  
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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” (2105-
2116), 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. 
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บทน า 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานการศึกษาทางดา้น
วิชาชีพ ก าหนดนโยบาย และเป้าหมายรวมในการพฒันาศกัยภาพของก าลงัคน เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานในระดบัประเทศและภูมิภาค  ซ่ึงเป็นภารกิจส าคญัยิ่ง ทั้งน้ีไดด้ าเนินการ
จดัท านโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาสู่สากล (พ.ศ. 2555-
2569)  ทั้ งน้ีก าหนดนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนกล่าวคือนโยบายท่ี 1 คือมุ่งสร้างและ
ผลิตก าลงัคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพ่ือมุ่งพฒันาคุณภาพและ
ปริมาณผูเ้รียนให้สัมพนัธ์กบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศและระดบัสากล การเพ่ิม
โอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้กบักลุ่มผูอ้ยู่นอกระบบ การพฒันาระบบการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการสร้างระบบการจูงใจใหเ้กิดการตดัสินใจเขา้ศึกษา
ต่ออาชีวศึกษา  ต่อมานโยบายท่ี 3 พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ เพ่ือการยกระดบั
มาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ,ปวส. และ     
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ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและ
ฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศและผลกัดนั
ความร่วมมือเพ่ือน าสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559 : ส านกัคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2555)  วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1  คือ  การพฒันาทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ให้
มีโอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย คือ ก าลงัดา้นอาชีวศึกษาระดบัต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอกับความตอ้งการตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศรวมทั้งมีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานในรูปแบบ และวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  และแนวนโยบายเพ่ือการ
ด าเนินการท่ี 3 คือ  การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ในวิถีชีวิตท่ีดีงาม โดยมีเป้าหมายคือ มีการบูรณาการดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมทั้งในเน้ือหากระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน 

ดงันั้น  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผูส้อนจัดท าและปรับปรุงส่ือต่างๆท่ีใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่เอกสารประกอบการสอนท่ีมีเน้ือหาท่ีครบถว้น  ถูกตอ้งทันสมยั  อ่าน
เขา้ใจง่าย  เน้ือหาสัมพนัธ์กบัเวลาเรียน และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ เน้ือหาตอ้งตรงตามจุดประสงคร์ายวิชา 
มาตรฐานรายวิชา  และค าอธิบายรายวิชา ของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พ.ศ. 2556  ส าหรับ
การจดัการเรียนรู้ของวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2105-2116  ระดบั ปวช.ในช่วงเวลาท่ีผ่าน
มาการจดัการเรียนรู้ไดผ้ลไม่เต็มท่ี   เน่ืองจากครูยงัขาดหนงัสือหรือต าราเรียนท่ีมีเน้ือหาการสอนตรง
ตามหลกัสูตรของวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ หรือท่ีมีอยู่ในบางเน้ือหานั้นยงัมีความลา้สมยัไม่ทนัต่อ
เทคโนโลยี และบางเน้ือหาก็ท าความเขา้ใจไดย้ากหรือมีเน้ือหามากเกินไป นอ้ยเกินไปไม่สัมพนัธ์กบั
เวลาเรียน ท าให้ครูตอ้งใชห้นงัสือเรียนหลายเล่มในการจดัการเรียนการสอนในแต่ละคร้ัง  เกิดความ
ไม่สะดวกกบัครู  ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงไดพ้ยายามศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหนังสือเรียนหลายเล่ม
น ามารวบรวมเรียบเรียงและพฒันาเป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ท่ีมีเน้ือหา
ตรงตามจุดประสงคร์ายวิชา  มาตรฐานรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ของหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พ.ศ. 2556  รวมทั้งสามารถน าไปใช้ส าหรับในการจดัการเรียนการสอนวิชาโทรคมนาคม
เบ้ืองตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี และคาดหวงัว่าท าใหผ้ลการเรียนของนกัเรียนอยู่ในระดบัมาก 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพ่ือหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 
2105-2116 
 2.  เพ่ือหาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชเ้อกสารประกอบการสอนวิชา
โทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2105-2116 
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 3.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ 
รหสัวิชา 2105-2116 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนวิชาโทรคมนาคม
เบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2105-2116 ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2105-
2116  มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้80/80 
 2.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 
2105-2116  อยูใ่นระดบัมาก 
 3.  ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้  
รหสัวิชา 2105-2116 อยูใ่นระดบัมาก 
 4.  ผลสมัฤทธ์ิของคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อน
เรียน 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
1.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1 
สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1 
สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่ม 5-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 34 คน 

 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา มีดงัต่อไปน้ี 
 ประกอบดว้ย 10 หน่วย คือ  

1) หน่วยท่ี 1 ความรู้พ้ืนฐานและพฒันาการของเทคโนโลยีระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
2) หน่วยท่ี 2 สถาบนัและสมาคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร 
3) หน่วยท่ี 3 การส่ือสารขอ้มูลแบบแอนะลอกและดิจิตอล 
4) หน่วยท่ี 4 โทรศพัท ์
5) หน่วยท่ี 5 การส่ือสารทางวิทยแุละโทรทศัน์ 
6) หน่วยท่ี 6 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
7) หน่วยท่ี 7 การส่ือสารไมโครเวฟ 
8) หน่วยท่ี 8 การส่ือสารผา่นดาวเทียม 
9) หน่วยท่ี 9 การส่ือสารผา่นเส้นใยแกว้น าแสง  
10) หน่วยท่ี 10 โครงข่ายบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอลและโปรโตคอล (Protocol) 
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  3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1)  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 
2105-2116 
 2)  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้อกสาร
ประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2105-2116 ท่ีสร้างข้ึน 

 4.  ขอบเขตดา้นนวตักรรม 
 เป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2105-2116 สร้างข้ึน
ตามหลกัการ จุดมุ่งหมายและเกณฑข์องหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 5.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
รายงานการพฒันาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2105-

2116 คร้ังน้ี  เป็นการวิจยัเพ่ือการปรับปรุงและพฒันา โดยผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน  ในหวัขอ้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร ท่ี ใช้ในการ วิจัยค ร้ั ง น้ี   คือ  นักเ รี ยนวิทยาลัย เทคนิคล าปาง  ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 1  สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560   ท่ีมา
ลงทะเบียนเรียนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ และกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนวิทยาลยัเทคนิคล าปาง ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 1 สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่ม 5-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560
โดยการใชวิ้ธีเจาะจงกลุ่มตวัอย่าง (Purposive Sampling) จ านวน 34 คน 

2. รูปแบบการวิจยั 
ผูว้ิจัยได้วางแผนการทดลองโดยใช้นักเรียนห้องเดียว  ซ่ึงมีลกัษณะของการทดสอบ

นกัเรียนก่อนเรียน (Pre-test)  แลว้จึงด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน (Treatment) โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้  รหสัวิชา 2105-2116  และไดท้ดสอบนกัเรียนหลงัเรียน 
(Post-test) 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

 1) เอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้  รหสัวิชา 2105-2116 
 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2105-
2116 
 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคม
เบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2105-2116   
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 4) แบบฝึกหดัส าหรับใชใ้นการทดสอบความรู้ของนกัเรียนระหวา่งเรียน  โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2105-2116   
 5) แบบประเมินผลพฤติกรรมบุคคล และแบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 

 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชา
โทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2105-2116 

4. วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการส าหรับวิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการโดยมีขั้นตอนดงัแสดงในรูปท่ี 1 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1  แสดงขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้  

รหสัวิชา 2105-2116 
 

 

ผา่น 

ศึกษาเน้ือหาจากเอกสารและหลกัสูตร 
 

ก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 

สร้างเอกสารประกอบการสอน 
 

ปรับปรุงแกไ้ข 
 

ปรับปรุงแกไ้ข 
 

ตรวจสอบ 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ทดลองใชก้บั 
กลุ่มทดลอง 

 

เอกสารประกอบการสอนฉบบัสมบูรณ์ 
 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 
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5. ด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทดลองดว้ย

ตนเองโดยมีขั้นตอนดงัแสดงในรูปท่ี 2  ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงกบั
กลุ่มตวัอย่าง โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 
 
           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2  แสดงขั้นตอนด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

  

ครูใหค้ าแนะน าการเรียน 
 

นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่หน่วยการเรียน 
 

ครูด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
ท่ีสร้างข้ึนในแต่ละหน่วยการเรียน 

 

เกบ็รวบรวมขอ้มูลน าไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
ในแต่ละหน่วยการเรียน (ระหวา่งเรียน) 

 

ครูตรวจงานและประเมินผลพฤติกรรมของนกัเรียน 
 

ครูมอบหมายใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหัด 
ในแต่ละหน่วยการเรียน 

 

นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนในแต่หน่วยการเรียน 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโทรคมนาคม
เบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2105-2116 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูว้ิจยั
สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 
2105-2116 ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 โดยคะแนนท่ีไดม้าจาก การท าแบบฝึกหัด  แบบประเมิน
พฤติกรรมบุคคล และแบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม ระหว่างการใชเ้อกสารประกอบการสอน วิชา
โทรคมนาคมเบ้ืองตน้ครบทุกหน่วย พบว่าเม่ือน าผลคะแนนเฉล่ียร้อยของแต่ละหน่วย หาค่าเฉล่ียได้
ร้อยละ 82.38 และ คะแนนท่ีไดจ้าก การท าแบบทดสอบ วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัการใช้
เอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ครบทุกหน่วย    พบว่าเม่ือน าผลคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละของแต่ละหน่วย  มาหาค่าเฉล่ียไดค่้าเฉล่ียร้อยละ 81.20 

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา
โทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2105-2116 ไดพ้บว่านักเรียนท่ีเรียนดว้ยเอกสารประกอบการสอน 
วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้  รหัสวิชา 2105-2116  มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน 
โดยรวมในระดบัมาก (X = 4.32, S.D. = 0.61) โดยดา้นการจดัการเรียนรู้นกัเรียนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ  ดา้นเน้ือหา  และดา้นการออกแบบส่ือการสอน ตามล าดบั  ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน    
ขอ้ท่ี 2  คือนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้   รหัสวิชา 
2105-2116 อยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน            วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ 
รหัสวิชา 2105-2116  โดยความคิดเห็นของครู ท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคม
เบ้ืองต้น รหัสวิชา 2105-2116 จึงพบว่าครูมีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการสอนวิชา
โทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2105-2116 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.64, S.D. = 0.46) 

4. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชา
โทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2105-2116 ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน ทั้งน้ี
นักเรียนท่ีเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองต้น หน่วยท่ี 1 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ได้น าคะแนนไปทดสอบความแตกต่างใช้สถิติทดสอบที (t–test)   
พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระหว่างก่อนการใชเ้อกสารประกอบการสอน และหลงั
การใชเ้อกสารประกอบการสอน หน่วยท่ี 1 ท่ีแตกต่างกนั  โดยมีผลหลงัการใชสู้งกว่าก่อนการใช้
เอกสารประกอบการสอน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาคน้ควา้และพฒันาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ 
รหสัวิชา 2105-2116 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2556 ผูวิ้จยัสรุปผลไดด้งัน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2105-
2116 ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคล าปาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้ นปี ท่ี 1  สาขาวิชา
อิเลก็ทรอนิกส์  กลุ่ม 5-6  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  จ านวน 34 คน ไดเ้ท่ากบั  82.38/81.20  
สรุปไดว้า่  เอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2105-2116   โดยภาพรวม 
มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 2. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 
2105-2116 มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นการจดัการ
เรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  รองลงมา คือ  ดา้นเน้ือหา และดา้นการออกแบบส่ือการ
สอน ตามล าดบั 
 3. ผลความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหัส
วิชา 2105-2116 
 1)  ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลพ้ืนฐานของครูท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองต้น    
รหัสวิชา 2105-2116  พบว่าครูส่วนมากมีระดบัการศึกษาปริญญาโท และรองลงมามีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีตามล าดับ ต่อมาประสบการณ์การสอนของครูท่ีใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา
โทรคมนาคมเบ้ืองตน้  รหัสวิชา 2105-2116      พบว่าครูส่วนมากจะมีประสบการณ์สอน 10  ปีข้ึนไป 
รองลงมา คือ มีประสบการณ์สอนอยู่ระหว่าง 5–10 ปี ต่อมาสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีสังกดัของครูต่อ
เอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองต้น รหัสวิชา 2105-2116 พบว่าทั้ งหมดสังกัด
วิทยาลยัเทคนิค และต าแหน่งทางวิชาการครูท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคม
เบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2105-2116 พบว่าส่วนมากมีต าแหน่งทางวิชาการคือ ครู วิทยฐานะช านาญการ 
รองลงมามีต าแหน่งทางวิชาการคือ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ และมีต าแหน่งทางวิชาการคือครู 
ตามล าดบั 
 2)  ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2105-2116  
      ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหัส
วิชา 2105-2116  ซ่ึงครูมีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 
2105-2116 โดยรวมจะอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อได้พบว่า  เน้ือหามีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และแบบฝึกหัดทา้ยบทวดัผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์   รองลงมาจะ
เป็นการจดัแบ่งเน้ือหาสอดคลอ้งและครอบคลุมหลกัสูตร ความเหมาะสมกบัระดบันักเรียน รูปมี
ความชัดเจนและเหมาะสม และมีประโยชน์ต่อนักเรียนและบุคคลท่ีสนใจ รองลงมา คือความ
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เหมาะสมในการจัดรูปเล่ม ความเหมาะสมในการล าดับเน้ือหา ประโยชน์ต่อครูในการไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน และน าไปใชง้านประกอบการเรียนการสอนไดม้ากเพียงใด                  
 ต่อมาจะเป็นความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ และความสอดคล้องระหว่างรูปภาพกับ            
ค าบรรยาย  ต่อมาการส่ือความหมายของภาษาท่ีใช้  และความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรและ
รูปภาพท่ีใช ้ตามล าดบั 
 4. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน วิชาโทรคมนาคม
เบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2105-2116  ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอน พบว่านกัเรียน 
แผนกวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ ระดบั ปวช.1 กลุ่ม 5-6  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ีย
การทดสอบก่อนเรียนเท่ากบั 25.55  และคะแนนเฉล่ียการทดสอบหลงัเรียนเท่ากบั 79.47 ตามล าดบั 
ดงันั้นคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

อภิปรายผล 
  การเรียนการสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2105-
2116 ท่ีผูวิ้จยัไดจ้ดัท าและพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสถานศึกษา ซ่ึงทั้งน้ีเป็นผลจากผูวิ้จยัมีกระบวนการจดัท า และพฒันาอย่างเป็นระบบโดย
เร่ิมตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การศึกษาหาแนวทางเพ่ือใชด้  าเนินการ
แกปั้ญหา จดัท าและพฒันาเอกสารประกอบการสอน การน าเอกสารประกอบการสอนท่ีพฒันาและ
จดัท าข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพการปรับปรุง แกไ้ขและพฒันาตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญการน าไปทดลองใช ้(Try out) เพ่ือประเมินความเป็นไปไดก้ารน าไปใช้
จริง  โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ ธนนันท์ มาศธนานันต์ (2550)  ศึกษาการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาเคร่ืองรับวิทยุ รพสัวิชา 2104-2209 ส าหรับนกัเรียน ระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  วิทยาลยัเทคนิคก าแพงเพชรพบว่าประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาเคร่ืองรับวิทยุ  พบวา่การจดัการเรียนการสอน โดยใชเ้อกสารประกอบการสอน 
วิชาเคร่ืองรับวิทยุโดยรวมมีประสิทธิภาพ 82.24/81.94  และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สันทนา  
สงครินทร์ (2555)  รายงานผลการวิจยัการสร้าง และหาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนวิชา
ไมโครโปรเซสเซอร์ รหสัวิชา 2104 – 2215 ของวิทยาลยัสารพดัช่างอุดรธานี พบว่าประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการสอน วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ รหสัวิชา 2104 – 2215   เท่ากบั 82.29/80.35  ซ่ึง
สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
 ส่วนความพึงพอใจของนักเรียน  ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลยัเทคนิคล าปาง    
ชั้นปีท่ี 1  สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่ม 5–6  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 34 คน ท่ีมีต่อ
เอกสารประกอบการสอนวิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2105-2116  โดยรวมในระดบัมาก โดย
ดา้นการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  เน่ืองจากผูว้ิจยัมีการแจง้วตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ใหท้ราบก่อนสอนทุกคร้ัง  การจดัการเรียนรู้กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน 
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มีเน้ือหาถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์  และเหมาะสมกบัระยะเวลาเรียน  การจดัการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมกบัระดบัของนักเรียน  การออกแบบส่ือการสอน มีรูปภาพประกอบชดัเจนเขา้ใจง่าย 
ตัวหนังสือมองเห็นได้ชัดเจนและอ่านง่าย การใช้สีสันเหมาะสม ทั้ งน้ีผูวิ้จัยมุ่งเน้นกิจกรรมกับ
นักเรียนเป็นส าคัญ โดยท าหน้าท่ีให้ค าแนะน ากับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้ งจาก
กระบวนการคิด การคน้ควา้ และการสรุปเป็นความรู้ดว้ยตวันกัเรียนเองซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 79) การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้นกัเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุดโดยให้นกัเรียนเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  ไดคิ้ดเอง  ปฏิบติั
เอง และมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายจนสามารถสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
และน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชีวิตได ้โดยครูเป็นผูว้างแผนร่วมกบันกัเรียน จดับรรยากาศ
ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้กระตุน้ ทา้ทาย ใหก้ าลงัใจและช่วยแกปั้ญหา ช้ีแนะแนวทางการแสวงหาความรู้ท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่นกัเรียนซ่ึงจะน าไปสู่การเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ 
รหัสวิชา 2105-2116 ของนักเรียนวิทยาลยัเทคนิคล าปาง ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ   ชั้นปีท่ี 1 
สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์กลุ่ม 5–6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 มีดงัน้ี 
 1. ก่อนการน าเอกสารประกอบการสอน วิชาโทรคมนาคมเบ้ืองตน้ รหัสวิชา 2105-2116  
ไปใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน  ครูจะตอ้งศึกษา และช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้กระบวนการ
ใช ้และแนะแนวทางในการปฏิบติัตลอดจนวิธีการ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ใหน้กัเรียนรับทราบและ
เขา้ใจก่อนทุกคร้ัง 
 2. ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนการสอนครูตอ้งให้ความเป็นกนัเอง   โดยการกระตุน้
นกัเรียนต่อการเรียน การให้ก าลงัใจ รวมทั้งการให้โอกาส และเวลากบันกัเรียนในการเรียนรู้อย่าง
เตม็ท่ีเพ่ือใหน้กัเรียนเกิดเขา้ใจและเกิดความช านาญมากยิ่งข้ึน 
 3. การประเมินผลนักเรียน  ครูควรแจง้ผลคะแนนทุกคร้ัง ตลอดจนให้ค  าแนะน า รวมถึง
ขอ้สงัเกตท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนทุกคร้ัง  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นขอ้มูลใหแ้ก่นกัเรียนไดท้ าการปรับปรุง 
พฒันาและแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเองต่อไป 
 4. ขอ้ส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน คือ ครูควรจะเนน้เร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม 
การปฏิบติัตนให้มีระเบียบวินยัในตนเอง ตามวิสัยทศัน์ของหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 
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