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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
สําหรับการศึกษาวิศวกรรมสายส่งความถี่สูง
กัญญวิทย์ กลิ่นบํารุง1* และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
เรื่องวิศวกรรมสายส่งความถี่สูง 2) ทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา และ 3) ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบสะเต็มศึกษาที่พฒ
ั นาขึ้นประกอบด้วย คู่มือครู ชุดสื่อการสอนสะเต็มศึกษา และแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาจํานวน 35 คน
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาข่ายงานสื่อสารและสายส่ง โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบสะเต็มศึกษาเรื่องวิศวกรรมสายส่งความถี่สูงสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.00 และ S.D.= 0.15) 2) ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ (มีค่าเท่ากับ 1.25) และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานของชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.01 และ S.D.= 0.22) ดังนั้น
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา, วิศวกรรมสายส่งความถี่สงู , ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
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Development of Instructional Activity Package based on STEM Education
Process for High-frequency Transmission Engineering Education
Kanyawit Klinbumrung1* and Somsak Akatimagool2
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop an instructional activity package based on
STEM education process for high-frequency transmission engineering, 2) to test the performance of
instructional activity package based on STEM education and 3) to evaluate the students’ satisfaction in
using the instructional activity package. The research tools were the instructional activity package based
on STEM education process which consists of teacher’s manual, STEM based instructional package, and
achievement tests. Data were analyzed by mean and standard deviation. The sampling group was 35
undergraduate students who registered the communication networks and transmission lines subject
using by simple purposive sampling technique at the teacher training in electrical engineering
department, technical education faculty, King Mongkut's university of technology North Bangkok. The
research results showed that 1) the quality of developed instructional activity package based on STEM
education was more appropriate (mean = 4.00, S.D. = 0.15), 2) the performance of developed
instructional activity package was in accordance with the standard criteria of Meguigans's formula
(equaled to 1.25) and 3) the students' satisfaction using an instructional activity package based on STEM
education was at high level (mean = 4.01, S.D. = 0.22). Therefore, the developed instructional activity
package based on STEM education can be used effectively in the teaching of telecommunication
engineering education.
Keywords: STEM Education Learning Process, High-frequency Transmission Engineering,
Instructional Activity Package
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1. บทนํา
การศึ ก ษาประเทศไทยในยุ ค 4.0 เป็ น การเรี ย น
การสอนที่ มุ่ งเน้ นให้ ผู้ เรี ยนสามารถนํ าองค์ ความรู้ ที่ มี
อยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่มาตอบสนองความต้องการ
ของสั ง คม รวมทั้ ง เป็ น การเครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ในการ
ยกระดับคุณภาพแรงงานที่ทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะสําคัญ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะ
การคิ ดวิ เคราะห์ และทั กษะการยื ดหยุ่ นทางความคิ ด
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาและสร้างให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ความมุ่งหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ
คื อ การผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี คุ ณภาพเพื่ อให้ ได้ กํ าลั งคนที่ มี
สมรรถนะระดั บ สู ง ที่ ร องรั บ กั บ ความต้ อ งการของ
ประเทศชาติ [1] ดั ง นั้ น การพั ฒ นากํ า ลั ง คนทางด้ า น
เทคโนโลยีชั้นสูงจึงเป็นหน้าที่สําคัญของสถาบันการศึกษา
ซึ่ ง พบว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ทางด้ า นวิ ศ วกรรม ส่ ว นใหญ่ มี เ นื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี พื้ น ฐานของเทคโนโลยี
เหล่ า นั้ น มาจากความรู้ ความเข้ า ใจ และทั ก ษะใน
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ฉะนั้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ที่จะให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ดังกล่าวข้างต้น จากการสํารวจถึงสภาพการเรียนการ
สอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ [2] จากสถาบันการศึกษาที่มี
การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พบว่าผู้สอนและผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีให้มีความหลากหลาย ที่
สามารถส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ละนํ า ความรู้ ไ ป
ประยุ กต์ ใช้ ในชี วิ ตประจํ าวันได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรม [3]
และรองรับกับการเข้าสู่ประเทศไทยยุค 4.0
การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ [4] ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ที่ใช้สร้างความรู้และ
ทักษะผ่านกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกั บ
ระดับชั้นของผู้เรียน โดยที่ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เป็น
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กระบวนการสืบเสาะแก้ไขปัญหา ศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
เป็ น กระบวนการแก้ ปั ญ หา ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
กระบวนการเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการโดยผ่ า น
กระบวนการทํ า งานทางเทคโนโลยี ศาสตร์ ด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์เป็นการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ศาสตร์ด้าน
คณิตศาสตร์เป็นกระบวนการคํานวณ การเปรียบเทียบ
การจําแนก การจัดกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าการจัดการ
เรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาสามารถทําให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบด้วย ทักษะ
กระบวนการคิ ด ทั กษะการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ
ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการสื่อสาร เป็นต้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามกระบวนการสะเต็มศึกษาที่มุ่งการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
สําหรับใช้ในการศึกษาด้านวิศวกรรมสายส่งความถี่สูง
หรือรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถพัฒนาชุดกิจกรรม
ที่ เป็ นเทคโนโลยี สมั ยใหม่ ที่ ทํ าให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดการสร้ าง
จินตนาการและเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนให้มี
ความคิดที่หลากหลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพื่ อพั ฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่องวิศวกรรมสาย
ส่งความถี่สูง
2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบสะเต็มศึกษา
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
3. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการ 4 ศาสตร์เข้าร่วมกัน ได้แก่
วิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์
(Mathematics) ที่เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดที่เป็นระบบขั้นตอน มีทักษะในการออกแบบ และมี
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ทักษะการรแก้ปัญหาที่สามารถนํ
ส
ามาเชื่อมโยงใช้ในกการ
แก้ ปั ญ หาาในชี วิ ต ประจจํ า วั น ได้ สามมารถตั ด สิ น ใจจใน
สถานการณ์ปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างมี
ง ขั้นตอน [5]
3.2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบบ REPEA
รูปแบบบการเรียนการรสอนแบบ REPPEA Model [6]
า
รของสะเต็มศึกกษา
เป็นการจััดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
ที่ผู้วิจัย ไดด้พัฒนาขึ้นจากกทฤษฎีการเรียนรู
ย ้ที่สําคัญ ได้ด้แก่
1) กลุ่มที่เเน้นการการรับรู
บ ้และการเชื่อมโยงความคิดขของ
Herbart 2) ทฤษฎีการเรี
า ยนรู้กลุ่มพฤติ
พ กรรมนิยมขของ
Thorndikke และ 3) ทฤฤษฎีการเรียนรูกลุ
้ ่มพุทธินิยมขของ
Bruner ซึ่งรูปแบบการเรีรียนการสอนแบบรีเพีย (REPPEA)
จะประกออบด้ วย 5 ขั้ นตอน
น
คื อ ขั้ นที่ 1 การทบททวน
(Recall) ขั้นที่ 2 การให้ห้เนื้อหา (Explanation) ขั้นทที่ 3
การทํากิจจกรรมกลุ่ม (PParticipation) ขั้นที่ 4 กการ
แลกเปลี่ยยนเรียนรู้ (Exchhange) และขัขั้นที่ 5 การวัดแและ
ประเมินผผล (Assessmeent) โดยรูปแบบการเรี
แ
ยนกการ
สอนแบบ REPEA Moddel แสดงดังรูปที
ป ่ 1จําเป็นต้อองมี
การจั ดกิ จจกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมเพื่ ออให้
ผู้เรียนได้รับผลการเรียนรู
น ้ที่มีประสิทธิภาพและตามมผล
การเรียนรูรู้ที่คาดหวัง

ใ ผู้เรียนได้ควาามรูอ้ ย่างเต็มปรระสิทธิภาพ
การรสอนทีส่ ่งเสริมให้
โดยยในงานวิจัยนี้ได้มีการพัฒนนาและออกแบบบให้มีแผน
กิจกรรมที่มีความหหลากหลาย แลละมีสื่อการสอนทที่เหมาะสม
กับระดั
บ บของผู้เรียน นอกจากกนั้นชุดกิจกรรรมดังกล่าว
สามารถช่วยให้ผเรีู้ ยนได้ศึกษา ค้นคว้า และหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง
4. วิธีดําเนินงานนวิจัย
4.1 การศึกษาข้
ษ อมูล
การวิจัยครัง้ นี้ได้ดําเนินการสสร้างชุดกิจกรรรมการเรียน
การสอนตามกระะบวนการเรียนนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง
ค ่สูง โดยยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
วิศวกรรมสายส่งความถี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี
จ
ยยนรู้ กระบวนกการเรียนรู้
แบบบสะเต็มศึกษา
ษ การสร้างสื่ออประกอบการรสอน การ
อออกแบบกิจกรรมมการเรียนการรสอน และการออกแบบ
แบบบทดสอบ ตลลอดจนเนื้อหาททางด้านวิศวกรรรมสายส่ง
ความถี่สูงและที่เกี่ยวข้อง
4.2 การวิเครราะห์หลักสูตรรรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์
ค หลักสูตตรรายวิชาข่ายกการสื่อสาร
แลละสายส่ ง หลักสู
ก ตรครุ ศาสตตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต
มหหาวิทยาลัยเทคโโนโลยีพระจอมมเกล้าพระนครรเหนือ โดย
ผู้วิจัยเลือกเนื้อหาจํ
ห านวน 4 หน่วยเรียน ได้แก่ 1)
พืนฐานสายส่
้น
งความถี่สูง 2) สมมการคลื่นของสสายส่งและ
คลืืน่ นิ่ง 3) ไดอะแแกรมสมิทธ์แล ะการใช้งาน และ 4) สาย
ส่งไมโครสตริ
ไ
ปแลละการประยุกต์ ใช้งาน
1. พืพ้นฐานสายส่งความถี่สงู
ประเภทสายส่ง
สมการของสายส่ง
สมการแรงดัน กระแสและ
ข่ายการสื่อสารและสายยส่ง
กําลังไฟฟ้าที่เกิดในวงจรสาายส่ง

2.สมการคลื
2
่นของสายส่งและคลื่นนิ่ง
สมการคลื่น
อิมพีแดนซ์ทางเข้าของวงงจร

3.ไดอะแกรมสมิทธ์และการใช้งาน
ส่วนประกอบแผนภูมิมสิ มิทธ์
การนําแผนภูมิสมิทธ์ธไปใช้งาน
การแมทชิ่งสายส่งโดดยใช้สตับ

4.สายส่งไมโครสตตริปและ
การประยุกต์ใช้ชงาน

ข่ายงานสองขั้ว
สายส่งไมโครสตริป
วงจรไมโครเวฟและกการประยุกต์ใช้งาน

รูปที่ 1 รูปแบบการรเรียนการสอนนแบบ REPEA
Model

รูปที่ 2 การวิเคราะห์
ค วิชาข่ายยการสื่อสารแลละสายส่ง

3.3 ชชุดกิจกรรมการรเรียนการสอนน
ชุดกิจจกรรมการเรียนการสอน หมมายถึง นวัตกรรรม
การศึกษาทที่เป็นเอกสาร แผนกิ
แ จกรรมกาารสอน สื่อการสสอน
วัสดุและอุอุปกรณ์ และแบบบทดสอบที่จดทํ
ัด าขึ้นตามเนื้ออหา
ของหน่วยยเรียน ที่มีการรออกแบบและะระบุกิจกรรมกการ
จัดการเรียยนการสอนที่ผูผ้สอนสามารถถนําไปใช้ประกกอบ

4.3 การพัฒนากิ
น จกรรมกา รเรียนการสอนน
การพัฒนาชุดกิ
ด จกรรมการเเรีี ยนการสอนแแบบสะเต็ม
ศึกษา
ก จะประกอบบด้วย การจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน
ย
โดยใช้ รู ปแบบการเรี ยนรู้ REPPEA
Model ตาม
กระบวนการเรียนรู
น ้แบบสะเต็มศึ กษาที่มีการจัจัดกิจกรรม
ทีบู่บรู ณาการ 4 ศาสตร์
ศ เข้าด้วยกกัน โดยที่ศาสตตร์ทางด้าน
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Science จะเป็นการเรียนรู้จากการค้นคว้า การสืบค้น
การแก้ไขปัญหา และการพิสูจน์ความจริงอย่างมีลําดับ
และขั้นตอนเหมาะสม ศาสตร์ทางด้าน Technology
เป็นการนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน การบันทึกและนําเสนอข้อมูล การสํารวจตรวจสอบ
และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ศาสตร์ทางด้าน Engineering
ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ REPEA

เป็นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การออกแบบ การ
วางแผนและการบูรณาการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
และศาสตร์ทางด้าน Mathematic เป็นกระบวนการ
แก้ ไขปั ญหาโดยใช้ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่ อ
ค้นหาคําตอบให้ได้คําตอบอย่างถูกต้องและเหมาะสม
โดยแผนกิจกรรมการเรียนการสอนแสดงดังตารางที่ 1

กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM education activities)
S
T
E
M
- การค้นคว้า/สืบค้น - การใช้เว็บไซต์
- กระบวนการเรียนรู้ - การเปรียบเทียบข้อมูล
R
- การสรุปผล
- การใช้โปรแกรม
- วิธีการศึกษา/ค้นคว้า - การทําแบบฝึกหัด
(Recall)
- การแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์
- การออกแบบลําดับ
- การใช้สื่อการสอน
แนวความคิด
- การวิเคราะห์ข้อมูล - การใช้โปรแกรม
- กระบวนการเรียนรู้ - การเปรียบเทียบข้อมูล
E
- การสรุปผล
คอมพิวเตอร์
- การคํานวณหาคําตอบ
(Explanation)
- การใช้สื่อการสอน
- การบันทึกผล
- การใช้โปรแกรม
- กระบวนการปฏิบัติงาน - การเปรียบเทียบข้อมูล
P
- การแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์
- การออกแบบและ
- การคํานวณหาคําตอบ
(Participation) - การคิดวิเคราะห์
- การใช้สื่อการสอน
จัดลําดับวิธีการเรียนรู้
- การสรุปผล
- การสร้างชิ้นงาน
- การคิดวิเคราะห์
- การใช้โปรแกรม
- กระบวนการนําเสนอ - การเปรียบเทียบข้อมูล
E
ข้อมูลและให้เหตุผล คอมพิวเตอร์
- การออกแบบขั้นตอน - การคํานวณเชิงสถิติ
(Exchange) - การสรุปผล
- การใช้สื่อการสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

REPEA
Learning Model

- การแก้ไขปัญหา
- การใช้สื่อการสอน
A
- การคิดวิเคราะห์และ
(Assessment) ให้เหตุผล
- การสรุปผล

4.4 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่องวิศวกรรมสาย
ส่งความถี่สูง ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่
ประกอบด้ วย คู่ มื อ ครู ชุ ดกิ จกรรมสะเต็ มศึ กษาและ
แบบทดสอบ ดังมีรายละเอียดดังนี้
4.4.1 คู่มือครู ประกอบด้วย แผนกิจกรรมการ
สอน วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม ตารางปฏิ บั ติ ก าร
โปรแกรมนํ า เสนอเพาเวอร์ พ อยต์ ใบเนื้ อ หาและ
แบบทดสอบ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3
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- กระบวนการเรียนรู้ - การทําข้อสอบ
- กระบวนการทดสอบ/ - การคํานวณ
ประเมิน
- การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงสถิติ

รูปที่ 3 คู่มือครูตามกระบวนการสะเต็มศึกษา
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2562

44.4.2 ชุดสื่อการเรี
ก ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา
1) โปรรแกรมจําลองคอมพิวเตอร์พัฒ
ฒนา
โดยใช้ฟังกก์ชั่นของ GUI (Graphic Useer Interface) ใน
โปรแกรม MATLAB ที่สร้
ส างขึ้นภายใต้ต้รูปแบบของเมมนูที่
เชื่อมโยงกักับผู้ใช้ที่มีแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้
ไ แก่ 1) ส่วนกการ
ป้อนค่าเริ่มต้น 2) ส่วนกการประมวลผลล และ 3) ส่วนขของ
การแสดงผผล โดยโปรแกรรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย กการ
คํานวณผลการตอบสนอองสัญญาณในนวงจรสายส่ง กการ
คํ านวณขของสายส่ งแบบบปิ ดและเปิ ดวงจร และการรใช้
แผนภูมิสมิทธิ์และการประยุกต์ใช้งาน ดังแสดงในรูปทที่ 4
และรูปที่ 5

รูปที่ 6 ชุดเครื่องมือววัดแบบเสมือน
3)
3 ชุดสื่อตัวกกรองความถี่ตนแบบ
้น โดย
การออกแบบตัวกรองความถี
ก
แ่ ถบบผ่านแบบอินเตอร์
เ ดิจิทัล
แฮร์พิน [7] สําหรัรับใช้เป็นสื่อต้นนแบบในการเรียนการสอน
ย
จะมีการกําจัดแถถบความถี่แคบบโดยใช้วงจรเรรโซเนเตอร์
แบบบเปิดวงจรเพือควบคุ
่อ
มย่านกการตอบสนองททางความถี่
ทีต้่ตอ้ งการ แสดงดัดังรูปที่ 7

รูปที่ 4 โปรแกรมจําลองการทํางานขของวงจรสายสส่ง

รูปที่ 5 โปรแกรมแผผนภูมิสมิทธ์และการประยุกต์
2) ชุดเครื
เ ่องมือวัดแบบบเสมือนสําหหรับ
การวั ดคุ ณ
ณลั ก ษณะและะคลื่ นยื นของววงจรสายส่ ง โโดย
สามารถวัดั ขนาดคลื่นยืนแบบเปิ
น
ดวงจรรและแบบปิดวงจร
ค่าอิมพีแดดนซ์คุณลักษณ
ณะของสายส่งได้ด้ ชุดเครื่องมือวัดนี้
ทํ างานโดดยใช้ วงจรกํ าเนิ
เ ดความถี่ ควบคุ
ว มด้ วยแรงงดั น
วงจร PW
WM และวงจรร Rectifier ควบคุ
ค มด้วยไมโโคร
คอนโทรลลเลอร์รุ่น Arduuino ที่สามารรถแสดงผลเป็นนรูป
กราฟิกแลละตัวเลขโดยใช้ช้โปรแกรม GUUI-MATLAB แสสดง
ดังรูปที่ 6
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รูปที่ 7 วงจรตัวกรองคความถี่แถบผ่าน
จากรูปที่ 7 เป็ป็นการทดสอบ ผลการจําลองแและการวัด
โดยยใช้เครื่องวิเครราะห์โครงข่ายยไฟฟ้า ซึ่งพบวว่าตัวกรอง
ความถี่แถบผ่านสสามารถตอบสนนองความถี่ในช่วง 0.904.005 GHz และมีแถบความถี่หยยุดที่ความถี่ 2.45 GHz ที่
มีความสอดคล้
ค
องกับการใช้โปรรแกรมจําลองง SONNET
Lite และโปรแกรรมจําลอง CSTT โดยผลที่ได้จากการวั
า
ดที่
ความถี่สูง ๆ จะมีมีความคลาดเคคลื่อนจากผลกการจําลอง
ไม่เกิ
เ น ±10 %
4.5 การทดลลองและการเก็บบรวบรวบข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินินการนําเอาชุชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้
ไ
งาานกับกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็น
นักศึ
ก กษาปริ ญญาตรี
ญ ที่ ลงทะเบีบี ยนในรายวิชาข่
ช ายงาน
สื่อสารและสายส่
อ
ง หลักสูตรอุตตสาหกรรมศาสสตร์บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระะจอมเกล้าพระะนครเหนือ
จํานวน
น 35 คน โดดยเริ่มจากการ แนะนําการใช้ชุชดกิจกรรม
การเรียนรู้ ประกกอบด้วย คู่มือ ครู ใบเนื้อหา ชุดสื่อการ
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เรี ย นรู้ ส ะะเต็ ม ศึ ก ษาแลละแบบทดสอบให้ กั บ ผู้ ส อนนใน
รายวิ ช าขข่ า ยการสื่ อ สารและสายส
ส
ส่ ง จากนั้ น ชี้ แแจง
รายละเอียยดการเรียนกาารสอนให้กับผู้เรียน ดําเนินกการ
สอนด้ ว ย ชุ ด การสอนกักั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ างในภาคเรี ยยนที่
2/2559 หหลังจากสอนทุทุกหน่วยเรียนแแล้วจะดําเนินกการ
วัดผลสัมฤฤทธิ์ทางการเรีรยนและรวบรววมข้อมูลเพื่อนํ าไป
วิ เ คราะห์ห์ ข้ อ มู ล ทางสถิถิ ติ เช่ น ค่ า เฉฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเเบน
มาตรฐาน [8] ค่าการหาปประสิทธิภาพขของเมกุยแกนส์ส์ [9]
โดยแบบปประเมินความเหหมาะสมของชุดกิ
ด จกรรมการเรีรียน
การสอนขของผู้เชี่ยวชาญ
ญและแบบสอบถถามความพึงพอใจ
ของนั ก เรีรี ย นมี ลั ก ษณะะเป็ น แบบประเมิ น ค่ า (Ratting
scale) แบบบ 5 ระดับขออง Likert [100] โดยภาพการรจัด
กิจกรรมกการเรียนการสออน แสดงดังรูปทีท่ 8

รูปที่ 8 การดําเนินการทดลองกั
ก
บกลุ
บ ่มตัวอย่าง
5. ผลขอองการวิจัย
5.1 ผลพัฒนาชุดกิ
ด จกรรมการเรียนการสอนตตาม
กระบวนกการเรียนรู้แบบสสะเต็มศึกษา
ชุ ด กิ จจกรรมการเรี ยนการสอนแ
ย
แบบสะเต็ ม ศึ กกษา
สํ า หรั บ วิ ศวกรรมสายยส่ ง ความถี่ สู งแสดงดั
ง
ง รู ป ที่ 9
ประกอบด้ด้วย 1) คู่มือครูรู เรื่อง วงจรสายส่งความถี่สูงแและ
การประยุยุกต์ใช้งาน 2) ชุดสื่อกิจกรรรมสะเต็มศึกษษาที่
พัฒนาขึ้น และ 3) แบบททดสอบ

รูปที่ 9 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบสะเต็มศึกษา
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ตารางที่ 2 ผลกาารประเมินคุณภภาพของผู้เชีย่ วชาญ
ว
รายการร
1. ด้านการเรียนกการสอน
2. ด้านสื่อโปรแกรรมจําลอง
3. ด้านสื่อชุดทดลลอง
4. ด้านสื่อของจริง
5. ด้านการวัดและะ
ประเมินผล
ค่าผลเฉลีลี่ย

3. 72
4. 36
4. 24
4. 12
3. 56

S.D. แปลผล
0.36
มาก
0.22 มากที่สุด
0.12
มาก
0.27
มาก
0.17
มาก

4..00

0.15

X

มาก

จากตารางที่ 2 แสดงผลของงชุดกิจกรรมกาารเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้นจะถู
จ กประเมินคุ ณภาพโดยใช้ผูผ้เู ชี่ยวชาญ
ทีสอนในรายวิ
่ส
ชาทีทีเ่ กีย่ วข้อง จํานนวน 5 ท่าน ซึงพบว่
่ า ชุด
กิจกรรมที
จ
่สร้างขึึ้นมีคุณภาพคววามเหมาะสมออยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากั
า บ 4.00) ดังงในตารางที่ 2 ซึ่งผลการ
เปรีรียบเทียบทั้ง 5 ด้านพบว่าด้ านสื่อโปรแกรรมจําลองมี
ความเหมาะสมมาากที่สุด (ค่าเฉลีลี่ย 4.36) และดด้านการวัด
และประเมินผล มีความเหมาะสมมน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.56)
ดังนั้นชุดกิจกรรมมการเรียนการรสอนที่พัฒนาขึขึ้นสามารถ
นํามาใช้ประกอบการเรียนการสสอนได้อย่างเหมมาะสม
ตารางที่ 3 การปประเมินคุณภาพพสื่อการเรียนกการสอน
รายกาาร

ด้านสื
า ่อโปรแกรมจําลอง
มีความเหมาะสมกับระดั
บ บผู้เรียน
ผลลลัพธ์มีความถูกต้อง
ใช้ช้งานง่ายและสะดววก
เหหมาะสมกับเนื้อหาาการสอน
ส่งเสริ
ง มให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ค่าผลเฉลี่ย
ด้านสื
า ่อชุดทดลอง
ชุดทดลองสอดคล้
ด
องกับเนื้อหา
จํานวนชุ
า
ดทดลองเหหมาะสม
กาารออกแบบ/ความมถูกต้อง
ขนนาดและตัวอักษรเหมาะสม
คววามสะดวกในการใช้งาน
ค่าผลเฉลี่ย
ด้านสื
า ่อของจริง
โคครงสร้างการออกแแบบถูกต้อง
ส่งเสริ
ง มให้เข้าใจเนือหาได้
้อ ดี
มีคุณภาพที่ใช้ในการสอนได้
ง่ายและสะดวกต่
า
อการใช้
ก งาน
กรระตุ้นความสนใจขของผู้เรียน
ค่าผลเฉลี่ย
รวมค่าผลเฉลี่ย

X

S.D. แปลผล

4.20
4.20
4.00
4.60
4.80
4.36

0.45
0.45
0.71
0.55
0.45
0.22

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60
3.80
4.20
4.40
4.20
4.24

0.55
0.45
0.45
0.55
0.45
0.17

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.20
4.40
4.00
3.80
4.20
4.12
4.25

0.45
0.55
0.71
0.84
0.45
0.39
0.26

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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แบบทดสอบ

คะแนนเต็ม

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ําสุด

คะแนนเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ
เมกุยแกนส์

จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อ
การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5 คน
5.2 ผลการทดสอบประเมินประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
ผลการดํ า เนิ นการสอนด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

ก่อนเรียน
หลังเรียน

80
80

34
61

16
30

23.51
45.31

1.25

จากตารางที่ 4 แสดงผลการทําแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 35 คน ซึ่งผลของ
การทํ าแบบทดสอบก่ อนเรี ยนได้ คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากั บ
23.51 คะแนน และผลการทําแบบทดสอบหลังเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 45.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม
เท่ากับ 80 คะแนน และเมื่อหาประสิทธิภาพของชุด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนแบบสะเต็ มศึ ก ษา โดยใช้
สมการการหาประสิทธิภาพของเมกุยแกนส์ [9] พบว่ามี
ค่าเท่ากับ 1.25 แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
รายการ

X

1. ด้านการเรียนการสอน
2. ด้านสื่อโปรแกรมจําลอง
3. ด้านสื่อชุดทดลอง
4. ด้านสื่อของจริง
5. ด้านการวัดและประเมินผล
ค่าผลเฉลี่ย

3.81
4.31
4.08
4.25
3.59
4.01

S.D.
0.36
0.34
0.32
0.45
0.31
0.22

แปลผล
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 แสดงระดับการวัดความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
จากการนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 35 คน ผลการ
วัดระดับความพึงพอใจของผู้เรียน แสดงดังตารางที่ 5 ซึ่ง
พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.01) เนื่องจากชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นให้
มีการบูรณาการของกิจกรรมที่เหมาะสมโดยใช้สื่อการ
สอนที่หลากหลายในการเรียนการสอน ทําให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
6. สรุปผลและอภิปรายผล
6.1 ผลของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
จะถูกประเมินคุณภาพโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญทีส่ อนในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5 คน ซึ่งพบว่าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น
มีคุณภาพความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.00) ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ N. Koocharoenpisal
[11] ที่พบว่า กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
สะเต็ มศึ กษามี ความหลากหลายที่ สามารถเสริ มสร้ าง
ความสนใจกับผู้เรียนให้เกิดการบูรณาการความรู้ระหว่าง
วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
เพื่อมาแก้ปัญหาที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
6.1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยใช้สมการการหา
ประสิ ทธิภาพของเมกุยแกนส์ พบว่ามีค่ าเท่ากับ 1.25
แสดงว่ า ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ ซึ่ง
กระบวนการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้นและมีประสิทธิภาพที่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ K. Ruangsiri [12] พบว่าการ
พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมที่ใช้ฟังก์ชั่น GUI ของ
โปรแกรมเเมทแลปสามารถส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดการ
เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนระบบที่เหมาะสม
6.1.3 ผลการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.01) เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เป็นสําคัญโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมี
ขั้นตอน และมีทักษะการสื่อสาร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและวิธีการสอนที่เหมาะสมที่ใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
J. Penporn [13] ที่พบว่าการจัดการเรียนการสอน
สมัยใหม่ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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