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การพัฒนาและออกแบบการเรียนการสอนปฏิ บตั ิ การวิ ศวกรรมโทรคมนาคม
เรื่องวงจรไมโครเวฟแบบพาสซีพโดยใช้รปู แบบการเรียนรู้ PESDEEP
สมศักดิ ์ ธนพุทธิวโิ รจน์1* และ สมศักดิ ์ อรรคทิมากูล2
บทคัดย่อ
บทความวิจยั ที่นําเสนอนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้และชุดการสอน
ปฏิบตั ิสําหรับรายวิชาปฏิบตั ิการวิศวกรรมโทรคมนาคม กรณีศกึ ษาเรื่องวงจรไมโครเวฟแบบพาสซีพ โดยเริม่ จาก
การศึกษากรอบแนวคิด รูปแบบการเรียนรูแ้ บบต่าง ๆ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง จากนัน้ พัฒนาและออกแบบรูปแบบการ
เรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ เรียกว่า PESDEEP Model ซึง่ ประกอบด้วย 7 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ เตรียมความพร้อม
ในการเรียนรู้ 2) ขัน้ ศึกษาค้นคว้า 3) ขัน้ วิเคราะห์และแก้ปญั หา 4) ขัน้ อภิปรายผล 5) ขัน้ อธิบายและสรุปเนื้อหา 6)
ขัน้ ทดลอง และ 7) ขัน้ สําเร็จผล และผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบและสร้างชุดการสอนปฏิบตั กิ ารทีป่ ระกอบด้วย ใบงานจํานวน 4
เรื่อง ชุดทดลองจํานวน 6 ชุด โปรแกรมนําเสนอเพาเวอร์พอยต์ และแบบทดสอบ จากนัน้ นําไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจํานวน
5 ท่าน ทําการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวิจยั พบว่าด้านรูปแบบการเรียนรู้ และชุดการสอนปฏิบตั ทิ พ่ี ฒ
ั นาและสร้าง
ขึน้ มีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.80 และ S.D. เท่ากับ 0.35) สุดท้ายนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จํานวน 25 คน ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพของชุด
การสอนปฏิบตั มิ คี ่าเท่ากับ 81.27/84.05 และผลของความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อรูปแบบการเรียนรู้ และชุดการสอน
ปฏิบตั ิท่สี ร้างขึน้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และ S.D. เท่ากับ 0.34) ตรงตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ดังนัน้
รูปแบบการเรียนรูแ้ ละชุดการสอนปฏิบตั ทิ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ สามารถนําไปใช้ในการสอนปฏิบตั กิ ารด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP วิชาปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมโทรคมนาคม วงจรไมโครเวฟแบบพาสซีพ
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Development and Design of the Instruction Package in Telecommunication
Engineering Laboratory on
Microwave Passive Circuits using PESDEEP Learning Model
Somsak Thanaputtiwirot1* and Somsak Akatimagool2

Abstract

The objectives of this research have to develop and find the efficiency of a learning model and an
instruction package on microwave passive circuits for a telecommunication engineering laboratory education.
The research procedures are presented as following: to study the concept map and the trend of learning
model. Next, to develop and design the student centered learning model called the PESDEEP learning model
that consists of 7 steps as follow: 1) Preparation 2) Exploration 3) Solution 4) Discussion 5) Explanation
6) Experimental and 7) Progress. Next, we developed and created the laboratory instruction package that
consists of an experiment sheets which four topics of laboratory, six passive microwave experiment circuits,
power point presentation, post test and achievement test. After that, to evaluate the quality of learning model
and instruction package laboratory were developed by 5 experts. The result showed that the PESDEEP
learning model and the instructional package laboratory are more appropriate
( X 3.80,
=
=
S . D. 0.35 ) .
Finally, the developed research tools have used to try out with the 25 sample students at Rajamangala
University of Technology Isan, Khonkaen Campus. The research result showed that the efficiency of
instruction package was 81.27/84.05 and the quality of learner's satisfaction was more satisfy level
( X = 3.98, S . D. = 0.34 ) which agreed with the research hypothesis. The proposed learning model and the
instructional package can be used effectively in the teaching of telecommunication engineering laboratory.
Keywords: PESDEEP learning Model, Telecommunication engineering laboratory, Microwave circuit.
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1. บทนํา
การจัด การเรียนการสอนตามพระราชบัญ ญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 และ มาตรา
24 [1] ได้กําหนดแนวทางในการศึกษาไว้ว่า ในการจัด
การศึกษานัน้ ต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถ
ทีจ่ ะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถือว่ าผู้เรียนเป็ นศู นย์กลางของการเรียนรู้ ดังนั น้ การ
จัด การเรีย นรู้ [2] จะต้ อ งทํ า ให้ ผู้ เ รีย นได้ เ รี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ จริง ฝึ กทักษะปฏิบตั ิให้ทําได้ คิดเป็ น ทํา
เป็ น ผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่ าง ๆ ได้อย่ าง
เหมาะสม มีความสมดุลกัน จึงเป็ นกระบวนการเรียนรู้ท่ี
มุ่งพัฒนา และให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้าน
ความรูค้ วามเข้าใจ ทักษะหรือความเชีย่ วชาญในวิชา และ
เจตคติ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะต้องเลือก
วิธีการสอน มีกลวิธีทางเทคนิ คในการสอน และสื่อการ
สอนทีเ่ หมาะสมในการถ่ายทอดเนื้อหานัน้ ๆ ให้แก่ผเู้ รียน
เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้เป็ นอย่างมีคุณภาพ
จากการศึกษางานวิจยั รูปแบบการเรียนรู้ [3, 4] ซึ่ง
พัฒนารูปแบบการเรียนรูท้ เ่ี รียกว่า SEDEA ประกอบ ด้วย
5 ขัน้ ตอนการเรียนรู้ และ MIDEAP ประกอบด้วย 6
ขัน้ ตอนการเรียนรู้ ที่ใช้สําหรับการเรียนการสอนทฤษฏีท่ี
เน้นผู้เรียนเป็ นสําคัญ โดยรูปแบบการเรียนรู้ดงั กล่าวนี้จะ
มุ่งเน้นสําหรับการสอนทางด้านทฤษฎีเป็ นสําคัญ จะมีส่วน
น้อยทีก่ ล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนทางด้านปฏิบตั กิ าร
ดังนัน้ จึงเป็ นแนวทางหนึ่ งที่ผู้วิจ ัยให้ความสนใจในการ
พัฒนารูปแบบและชุดการสอนด้านปฏิบตั กิ ารขึน้
ป จั จุ บ ั น การเรี ย นการสอนวิ ช าปฏิ บ ั ติ ก ารด้ า น
โทรคมนาคมมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีความพร้อม
ในด้านรูปแบบการเรียนรู้ แผนการสอน และสื่อการสอน
เพื่อให้การเรียนการสอนด้านปฏิบตั กิ ารนัน้ มีประสิทธิผล
ซึง่ จะส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทัง้ ทางด้าน
ทฤษฎี และมีทกั ษะด้านปฏิบตั ิการ ทําให้มคี วามรู้ความ
สามารถที่จะไปแข่งขันกับผู้อ่นื ได้ นอกจากนี้ยงั นํ าองค์
ความรู้ เ หล่ า นี้ ไ ปใช้ พ ัฒ นาเทคโนโลยีใ นขัน้ สู ง ต่ อ ไป
ดังนัน้ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนจะต้องคํานึงถึง
วิธกี ารทีจ่ ะทําให้ผเู้ รียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ ศึกษา
และค้นคว้าหาความรู้ พร้อมทัง้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผู้สอนจะเป็ นเพียงผู้ให้คําแนะนํ า ช่วยเหลือด้าน
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แหล่งข้อมูล และเครื่องมืออุปกรณ์ ท่ใี ช้สําหรับการเรียน
การสอน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ั หา และความต้อง
จากการศึกษาสภาพประเด็นป ญ
การในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบ ัติการ
วิศวกรรมโทรคมนาคม โดยใช้แบบสอบถามคณาจารย์
จํานวน 5 ท่าน และผูเ้ รียนจํานวน 30 คน พบว่า รูปแบบ
การเรีย นการสอนใช้ จ ะเป็ น แบบบรรยายร่ ว มกับ การ
ทดลอง ขาดสื่อ สํ า หรับ ใช้ ใ นการทดลอง ผู้ เ รีย นไม่ มี
กิจกรรมร่วมกับผูส้ อน และไม่มกี ารนํ าทฤษฎีท่ไี ด้เรียนรู้
ไปทดสอบจริง ซึ่งผลที่ได้น้ี สอดคล้องกับงานวิจ ัย [3]
ดัง นั น้ ผู้ วิจ ัย จึง มีแ นวคิด ในการพัฒ นาและออกแบบ
รูปแบบการเรียนรู้ และสร้างชุดการสอนปฏิบตั กิ ารสําหรับ
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาปฏิบตั ิการวิศวกรรมโทรคมนาคม
ที่สนับสนุ นให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ และส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนที่
์
สูงขึน้
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.1.1 เพื่อพัฒนาและออกแบบรูปแบบการ
เรียนรูใ้ นการสอนปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมโทรคมนาคม
1.1.2 เพื่อ พัฒ นาและออกแบบชุ ด การสอน
ปฏิบตั ิ เรื่องวงจรไมโครเวฟแบบพาสซีฟ
1.1.3 เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้
และชุดการสอนปฏิบตั เิ รื่องวงจรไมโครเวฟแบบพาสซีฟ
1.1.4 เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนปฏิบตั ิท่ใี ช้ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ท่เี น้นผู้เรียน
เป็ นสําคัญ
1.1.5 เพื่อทดสอบหาความพึงพอใจของผูเ้ รียน
ที่มีต่ อรูป แบบการเรีย นรู้ และชุดการสอนปฏิบตั ิเรื่อ ง
วงจรไมโครเวฟแบบพาสซีฟ
1.2 สมมติ ฐานของการวิ จยั
1.2.1 คุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้ และชุด
การสอนปฏิบตั เิ รื่องวงจรไมโครเวฟแบบพาสซีฟทีพ่ ฒ
ั นา
ขึน้ มีความเหมาะสมในระดับมาก
1.2.2 ชุดการสอนปฏิบตั ิทส่ี ร้างขึน้ นํ ามาใช้
เรียนร่วมกับรูปแบบการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ มี
ประสิทธิภาพไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าํ หนด 80/80

12/15/57 BE 11:40 AM

115

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

1.2.3 ความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อรูปแบบ
การเรียนรู้ และชุ ดการสอนปฏิบตั ิเรื่องวงจรไมโครเวฟ
แบบพาสซีฟ อยู่ในระดับมาก
2. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 รูปแบบการเรียนการสอนปฏิ บตั ิ
การเรียนการสอนปฏิบตั ิ (Laboratory learning) เป็ น
การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนกระทํากิจกรรมภายใต้การ
แนะนําช่วยเหลืออย่างใกล้ชดิ จากผูส้ อน ซึง่ การฝึ กปฏิบตั ิ
เพื่อพิสจู น์ทฤษฎีโดยผ่านการสังเกต การทดลอง เป็ นการ
เรียนการสอนทีช่ ่วยพัฒนาความสามารถของผูเ้ รียนในด้าน
ทักษะพิสยั (Psychomotor domain) ที่ มุ่งเน้นให้ผเู้ รียนมี
ทักษะ รูจ้ ริง เข้าใจง่าย สัมผัสได้ และปฏิบตั งิ านเป็ น
การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบตั กิ าร [5] เป็ นสิง่ สําคัญ
ในการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่มี ุ่งเน้ นให้
ผู้ เ รี ย นบู ร ณาการความรู้ ท ัง้ ทางด้ า นทฤษฎี แ ละด้ า น
ปฏิบตั กิ าร ซึ่งจะทําให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์ตรงจาก
การทดลองจริง โดยรูปแบบการปฏิบตั ิการ [6] แบ่งออก
ได้ 3 รู ป แบบได้ แก่ 1) การทดลองในห้ อ งปฏิบ ัติก าร
(Local labs) โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่าง ๆ 2)
การปฏิบตั กิ ารทดลองเสมือนจริง (Virtual laboratory) จะ
ใช้ซอร์ฟแวร์จาํ ลองและเลียนแบบควบคู่กบั การปฏิบตั กิ าร
จริง ซึ่งพบว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ มรี าคาค่อนข้างแพง
และต้ อ งการเวลาในการทํ า เรี ย นรู้ ม าก และ 3) การ
ปฏิบตั ิการออนไลน์ (Online laboratory) เป็ นการนํ า
เทคโนโลยีทางการสื่อ สารข้อมู ลผ่ านเครือ ข่ า ย มาใช้
ร่วมกับเครื่องมือและอุปกรณ์ การทดลองจริง โดยใช้การ
เรียนรูผ้ ่านอินเตอร์เน็ต ซึง่ การปฏิบตั กิ ารแบบนี้ต้องใช้ทงั ้
ซอร์ฟแวร์ (Software) เครื่องเซิรพ์ เวอร์ (Servers) และตัว
ไคลเอ็นต์ (Clients) ทํ าให้ต้ องใช้ทรัพยากรพื้นฐาน
ค่อนข้างมาก ต้องมีระบบการควบคุมและจัดการที่ดี และ
การลงทุนค่อนข้างสูง ดังนัน้ การศึกษาทางด้านปฏิบตั กิ าร
วิศ วกรรมที่เ ป็ น รายวิช าพื้น ฐานจะใช้ ก ารทดลองใน
ห้องปฏิบ ัติการเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้เรียนจะได้ร ับ
ความรู้ทงั ้ ทางด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นวิธีท่ดี ที ่สี ุด
และจําเป็ นในการทีผ่ ู้เรียนได้ลงมือปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง
ภายใต้การควบคุมดูแล และให้คําแนะนําของผูส้ อนอย่าง
ใกล้ชดิ
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2.2 รูปแบบการเรียนรูท้ ี่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ [6, 7] เป็ นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างตาม
ความสามารถทางสติปญั ญา และเป็ นวิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ย
การบูรณาการให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบตั จิ ริง ทัง้
ในด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
แสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง โดย
มีผสู้ อนทําหน้าทีใ่ ห้ความสะดวก ช่วยเหลือ และแนะนํา
ข้อมูลต่าง ๆ ทีท่ าํ ให้ผเู้ รียนสร้างองค์ความรูใ้ หม่ได้ โดย
ผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองจนเกิด
ความเข้าใจทีส่ ามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาที่ให้ผู้เรียนเป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
ตัวอย่างของรูปแบบการเรียนรูแ้ บบนี้ ได้แก่ การเรียนรู้
แบบยืดหยุ่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยใช้
การอภิปรายกลุ่มย่อย การเรียนรูแ้ บบแก้ปญั หาเป็ นฐาน
เป็ นต้น
2.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สมมารถ [3] ได้ทําการวิจ ัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การวิเคราะห์คลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ า โดยใช้วธิ ีการวนรอบ
ของคลื่น เพื่อประยุกต์ใช้กบั การศึกษาวงจรคลื่นระนาบ
ไมโครเวฟโดยนํ าเสนอการพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อนําไปประยุกต์ใช้กบั การเรียนการ
สอนในการออกแบบวงจรสายส่งไมโครสตริป และวงจร
กรองความถี่ไมโครสตริป ซึ่งผลการดําเนิ นงานวิจ ัยได้
โปรแกรมการออกแบบวงจรคลื่ น ระนาบไมโครเวฟ
MPD2008 ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนรูแ้ บบ SEDEA กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลอง
ได้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นวิ ช าวิ ศ วกรรมไมโครเวฟ
จํานวน 45 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยั สรุปได้
ดัง นี้ 1) โปรแกรม MPD2008 ที่ พ ัฒ นาขึ้น ให้ ผ ลการ
คํ า นวณมี ค่ า ถู ก ต้ อ งเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ โปรแกรม
SONNET Lite และเครื่องมือวัดสัญญาณ 2) ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
โปรแกรมการออกแบบวงจรคลื่ น ระนาบไมโครเวฟ
ประกอบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก 3) ประสิทธิภาพของรู ปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่ าเกณฑ์การหาคุ ณภาพ
ของเมกุยแกนส์ (Meguigans) 4) ผลสัมฤทธิของการเรี
ยน
์
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การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม
การออกแบบวงจรคลื่นระนาบไมโครเวฟทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีค่า
ร้อยละ 72.17 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่กี ําหนดร้อยละ 70
และ 5) ความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีผ่ ่านการเรียนการสอน
ตามรู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้ โ ปรแกรมการ
ออกแบบวงจรคลื่นระนาบไมโครเวฟอยู่ในระดับมาก
ศรัณย์ [4] ได้ทําการวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
คํานวณวงจรไมโครเวฟในท่ อนํ าคลื่นสี่เหลี่ยม สําหรับ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ คือ เพื่อ พัฒ นารู ป แบบการคํ า นวณวงจร
ไมโครเวฟในท่อนํ าคลื่นสี่เหลี่ยม สร้างโปรแกรมจําลอง
เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในวิเคราะห์และออกแบบวงจรช่อง
แคบ และพัฒนารูปแบบการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
เรียกว่าแบบ MIDEAP ผลการวิจยั พบว่า 1) การพัฒนา
รู ป แบบการคํ า นวณวงจรช่ อ งแคบในท่ อ นํ า คลื่น ด้ ว ย
วิธกี ารวนรอบของคลื่นมีผลการคํานวณที่ถูกต้อง โดยมี
ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ 2) ผลการสร้าง
และทดสอบวงจรกรองความถีไ่ มโครเวฟในท่อนําคลื่นด้วย
โปรแกรมจํ า ลองที่ พ ั ฒ นาขึ้ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
เครื่องมือวิเคราะห์โครงข่าย 3) ผลสัมฤทธิของการเรี
ยนรู้
์
ตามรูปแบบการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มีป ระสิท ธิ ภ าพเท่ า กับ 71.75/70.26 สู ง กว่ า เกณฑ์ ท่ี
กําหนด 70/70
สรุปได้ว่างานวิจยั ดังกล่าวเป็ นการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนสมัยใหม่ท่ีมุ่งเน้ นในการจัดการเรียนการ
สอนทางทฤษฎีในสาขาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ดังนัน้
ในงานวิจยั นี้จงึ มุ่งเน้นการสอนทางปฏิบตั ิเพื่อรองรับกับ
การสร้างนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่มีความสามารถคิด
เป็ น ทําเป็ น และถ่ายทอดเป็ น
3. วิ ธีการดําเนิ นงานวิ จยั
3.1 การพัฒนาและออกแบบรูปแบบการเรียนรู้
การออกแบบการเรียนรู้ท่เี น้นผู้เรียนเป็ นสําคัญ ได้มี
นักการศึกษา [8, 9] นําเสนอแนวคิดในการออกแบบการ
เรียนรู้ แสดงได้ดงั รูปที่ 1
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รูปที่ 1 แนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้
การออกแบบการเรียนรู้จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์หลักสูตร ศึกษาประเด็นปญั หา ความต้องการ
ของผูเ้ รียน และผูส้ อน กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
และเนื้อหาสาระ จากนัน้ จึงกําหนดยุ ทธศาสตร์/ยุทธวิธี
การสอน ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ วิธกี ารเรียนการสอน
และเทคนิ คที่ใ ช้ ใ นการเรีย นการสอน กํ าหนดการจัด
กิจกรรมการเรียน และวิธกี ารวัดและการประเมินการสอน
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ สุดท้ายจึงนํ ามาเขียนแผนการ
จัดการเรียนการสอนทีป่ ระกอบด้วยวัตถุประสงค์ เนื้อหา
สาระ มโนทัศน์ กิจกรรม สื่อ การวัดและการประเมินผล
และการบันทึกผลหลังการสอน นอกจากนี้ยงั ต้องคํานึงถึง
ข้อจํากัดในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านผูเ้ รียน ผูส้ อน ผูป้ กครอง
สถานศึกษา ผู้บริหาร สื่อ เครื่องมือ วัสดุ สิ่งแวดล้อม
งบประมาณ ชุมชน และนโยบายของรัฐ เป็ นต้น
จากหลักการออกแบบการเรียนรู้น้ี ผู้วิจยั นํ ามาใช้
เป็ นแนวคิดในการวิเคราะห์ปจั จัยที่สําคัญสําหรับการ
จัด การเรีย นการสอนที่เ น้ น ผู้เ รีย นเป็ น สํา คัญ ซึ่ง จะ
ประกอบด้ว ยแนวทางในการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้
วิเคราะห์ลกั ษณะของผูเ้ รียน และผูส้ อน ทีจ่ ะนํามาใช้ใน
การพิจารณาในการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ แสดง
ได้ดงั รูปที่ 2
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

รูปที่ 2 ปจั จัยการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
จากหลักการและปจั จัยทีส่ าํ คัญในการจัดการเรียนรู้
ดัง กล่ า ว ผู้วิจ ัยจึงได้พฒ
ั นาและออกแบบรูป แบบการ
เรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญสําหรับการสอนปฏิบตั กิ าร
ในรายวิชาเชิงประยุ กต์ขนั ้ สูง ที่มุ่ง เน้ น ให้ผู้เ รีย นเป็ น
ศูน ย์กลางในการดํา เนิน กิจ กรรมด้วยตนเองเป็ นส่ว น
ใหญ่ ภายใต้ก ารดูแ ลและควบคุ ม คุ ณ ภาพของผู้สอน
อย่างใกล้ชดิ ซึง่ ได้รูปแบบทีเ่ รียกว่า PESDEEP Model
ประกอบด้วยขัน้ ตอนการเรียนรู้ 7 ขัน้ ตอน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model
จากรูปที่ 3 อธิบายรายละเอียดแต่ ละขัน้ ตอนของ
รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model ได้ดงั นี้
ขัน้ ตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ (Preparation) ในขัน้ นี้ ผูส้ อนจะวางแผนการจัดการเรียนรู้
ลําดับขัน้ ตอนและแผนกิจกรรม ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุ
เครื่องมือ อุ ปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อ การเรียนรู้ ในส่วนของ
ผู้เ รีย นจะศึก ษาเนื้ อ หาตามหัว ข้อ การเรีย นรู้ท่ีผู้ส อน
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กําหนดให้ และศึกษาวิธกี ารใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ทีน่ ํามาใช้ประกอบในการเรียนรู้
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาค้นคว้า (Exploration) ผูส้ อนจะ
วางแผน การเรีย นรู้ ตรวจสอบ และกํา หนดแนวทาง
การเรีย นการรู้ ตลอดจนทบทวนองค์ค วามรู้เ พิ่ม เติม
ส่ ว นผู้ เ รีย นจะศึก ษาข้อ มู ล จากเอกสารอ้ า งอิง หรือ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีส่ อดคล้องกับหัวข้อ
การเรียนรูแ้ ละมากเพียงพอทีน่ ํามาใช้ในขัน้ ตอนต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 3 วิเคราะห์และแก้ปญั หา (Solution) ใน
ขัน้ นี้ ผู้ ส อนจะต้ อ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แนะนํ า ให้
คําปรึกษาแก่ผเู้ รียนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะโปรแกรม
จํา ลองที่จ ะนํ า มาใช้ใ นการวิเ คราะห์ว งจรไมโครเวฟ
จากนัน้ ผู้เรียนค้นหาแนวทางในการแก้ไขปญั หา โดย
นํ าเอาองค์ความรู้ทางทฤษฎีท่ศี ึกษาค้นคว้ามาอ้างอิง
หรือใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โปรแกรมจําลอง มาพิสจู น์
และตรวจสอบผลลัพธ์ เป็ นต้น
ขัน้ ตอนที่ 4 อภิปราย (Discussion) ในขัน้ นี้ ผูเ้ รียน
จะนําเสนอข้อมูล แสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่ นความรู้
และประสบการณ์ในประเด็นโจทย์ปญั หาทีก่ ําหนด โดย
กําหนดผู้เรียนออกเป็ นกลุ่มย่อย ซึ่งมีผู้สอนทําหน้ าที่
ดูแล ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการอภิปรายให้เป็ นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ขัน้ ตอนที่ 5 อธิบายและสรุปเนื้อหา (Explanation)
ผู้ส อนจะทํ า หน้ า ที่อ ธิบ ายรายละเอีย ดเพิ่ม เติ ม ของ
หลักการ ทฤษฎี หรือเนื้อหาโดยย่อ ให้มคี วามชัดเจน
มากยิง่ ขึน้ ตลอดจนวิเคราะห์ แปรผล และสรุปผลให้แก่
ผู้เรียน และตัง้ ประเด็นปญั หาที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจและนําไปพิสจู น์ในขัน้ ตอนต่อไป ผูส้ อนและผูเ้ รียน
ตรวจปรับเนื้อหาซึง่ กันและกัน ซึง่ ผูเ้ รียนจะสรุปเป็ นองค์
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั นัน้ ด้วยตนเอง
ขัน้ ตอนที่ 6 การทดลอง (Experimental) ในขัน้ นี้
ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ พิ สู จ น์ ก ฎ หลัก การ
ทฤษฎี หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามหัวข้อทีก่ ําหนด โดย
ทํา การทดลองตามขัน้ ตอนที่กํา หนดให้ เก็บ รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง โดยทีผ่ สู้ อนเป็ น
ผูด้ ูแลให้คําแนะนํ าช่วยเหลือให้การทดลองเป็ นไปตาม
ขัน้ ตอนทีก่ าํ หนดและสรุปผลการทดลอง ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 5 การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา

รูปที่ 4 ขัน้ ตอนการทดลอง
ขัน้ ตอนที่ 7 สําเร็จผล (Progress) ในขัน้ นี้จะเป็ น
กระบวน การพิจารณาตัดสินผลทีเ่ ป็ นระบบ โดยที่ผสู้ อน
และผู้เรียนร่ วมกันประเมินผลของความสําเร็จ ในด้าน
ต่ า ง ๆ เช่ น ประเมิน ด้ า นองค์ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ การใช้
เครื่องมือ ความละเอียดรอบคอบ การจดบันทึกผล การ
รายงานผล และความร่วมมือระหว่างกลุ่มในการทดลอง
เป็ นต้น โดยใช้แบบทดสอบ และแบบสังเกตพฤติกรรม
การจัด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการเรี ย นรู้
PESDEEP Model เป็ นรูปแบบที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็ น
สําคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบ ัติ การเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองในทุก ๆ ขัน้ ตอน โดยผูส้ อนให้ความช่วยเหลือ
แนะนํา และให้คําปรึกษาในด้านต่าง ๆ ซึง่ สามารถแสดง
กิจกรรมของผู้เรียน ผู้สอน และเครื่องมือ หรือสื่อที่ใช้
ประกอบในกระบวนการเรียนรู้ในแต่ ละขัน้ ตอนทัง้ นอก
และในห้องเรียนตามหลักการที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การสร้างองค์ความรู้ และเพิม่ ทักษะปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองเป็ น
สําคัญ
3.2 การพัฒนาและออกแบบชุดการสอนปฏิ บตั ิ
การพัฒนาและออกแบบชุดการสอนปฏิบตั ิ มีขนั ้ ตอน
ในการดําเนินการดังนี้
3.2.1 วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
การพัฒนาสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ตามรู ป
แบบการเรียนรู้ PESDEEP Model เริ่มต้นจากการ
วิเ คราะห์ ห ลัก สู ต รรายวิช าวิศ วกรรมไมโครเวฟ [10]
หลักสู ตรครุ ศาสตร์อุ ต สาหกรรม สาขาวิช าวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 5
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จากรู ป ที่ 5 แสดงการวิเ คราะห์ห ลัก สูต รรายวิช า
วิศ วกรรมไมโครเวฟ จะได้ท ัง้ หมด 9 หัว เรื่อ ง ได้แ ก่
1) คลื่นไมโครเวฟ 2) ระบบสื่อสารไมโครเวฟ 3) การ
แพร่กระจายคลื่น 4) สายนําสัญญาณและท่อนําคลื่น 5)
อุปกรณ์ ไมโครเวฟพาสซีพ 6) สายอากาศ 7) อุปกรณ์
ไมโครเวฟแอกทีฟ 8) ระบบดิจติ อลไมโครเวฟ และ 9)
การใช้งานวงจรไมโครเวฟ
3.2.2 กําหนดหัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่องในรายวิชาปฏิบตั กิ ารวงจรไมโครเวฟ
ประกอบด้วย 12 หัวเรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) สาย
ส่งไมโครสตริป 2) วงจรกรองความถี่โดยใช้สายส่งไม โค
รสตริปแบบสเต็ปและสตับ 3) สายอากาศแพตช์ และได
โพลไมโครสตริป 4) สายส่งเชื่อมต่ อและเรโซเนเตอร์ 5)
การวัดการแพร่ กระจายคลื่น 6) วงจรขยาย 7) ตัวแบ่ ง
กําลัง 8) ตัวลดทอนและเทอร์มเิ นเตอร์ 9) สล็อตไลน์ 10)
ท่อนํ าคลื่น 11) การสื่อสารดิจติ อล และ 12) ไอโซเลเตอร์
และเซอร์กเู ลเตอร์ แสดงดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 การวิเคราะห์หวั ข้อวิชา
จากนั น้ เลือกและกํ าหนดหัวข้องานวิจ ัยที่จะนํ ามา
จัดทําเป็ นหน่ วยการเรียนได้ 4 หน่ วยการเรียน ได้แก่ 1)
สายส่งไมโครสตริป 2) วงจรกรองความถี่โดยใช้สเต็ป
และสตับอิมพีแดนซ์ 3) สายส่งเชื่อมต่ อคู่ขนาน และ 4)
สายอากาศแพตช์ไมโครสตริป แสดงเป็ นแผนภูมปิ ะการัง
ได้ดงั รูปที่ 7
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

รูปที่ 7 การกําหนดหัวข้องานวิจยั
3.2.3 การสร้างเครื่องมือวิจยั
3.2.3.1 ชุดทดลอง
การสร้ า งชุ ด ทดลอง เริ่ ม ต้ น จากการ ศึ ก ษา
ขัน้ ตอนการทดลองที่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
พฤติกรรมในแต่ละเนื้อหาของการทดลอง จากนัน้ กําหนด
รูปแบบของชุดทดลอง ซึ่งมีขนั ้ ตอนการสร้างชุดทดลอง
ดังนี้ 1) ศึกษาวงจรที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ตํ าราและ
บทความงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง 2) ออกแบบวงจรไมโครเวฟ
แบบพาสซีพ
3) ทดสอบวงจรที่ไ ด้อ อกแบบด้ว ย
โปรแกรมจํ าลอง 4) สร้า ง ปรับ ปรุ ง และแก้ ไ ขวงจรที่
ออกแบบให้ถูกต้อง และ 5) ตรวจสอบและสรุปผล ซึ่งผล
การออกแบบและสร้างชุ ดทดลองวงจรไมโครเวฟแบบ
พาสซีพนี้ จะได้วงจร 6 วงจร ได้แก่วงจรสายส่งไมโครส
ตริปแบบเปิ ดและลัดวงจร [11] วงจรกรองความถี่ต่ําโดย
ใช้สายส่งไมโครสตริปแบบสเต็ปอิมพีแดนซ์ วงจรกรอง
ความถี่สงู โดยใช้สายส่งไมโครสตริปแบบสตับอิมพีแดนซ์
[12] วงจรสายส่งเชื่อมต่ อคู่ขนาน [13] และสายอากาศ
แพตช์ไมโครสตริป [14] แสดงดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 ชุดทดลองวงจรไมโครเวฟแบบพาสซีพ
3.2.3.2 ใบประลอง
การสร้างใบประลอง สําหรับชุ ดทดลองวงจร
ไมโครเวฟแบบพาสซีพ เริ่มต้นจากการศึกษาหลักการ
หรือวิธกี ารสร้างใบประลอง จากเอกสารต่าง ๆ จากนัน้ จึง
สร้ า ง ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และสรุ ป ผลการ
ดําเนินการ โดยที่ใบประลองที่สร้างขึ้นมี 4 หน่ วยเรียน
จํานวนทัง้ หมด 93 หน้า
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3.2.3.3 สือ่ งานนําเสนอ
ศึกษาวิธีการสร้างสื่อ งานนํ า เสนอจากเอกสาร
ต่ า ง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง จากนัน้ ออกแบบและสร้า งงาน
นํ าเสนอตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ท่ไี ด้จดั เตรียมไว้
คือ สายส่ ง ไมโครสตริป จํ า นวน 22 เฟรม วงจรกรอง
ความถีจ่ าํ นวน 43 เฟรม สายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานจํานวน
26 เฟรม และสายอากาศแพตช์ไมโครสตริปจํานวน 37
เฟรม นําไปใช้ในขัน้ ตอนที่ 5 ของรูปแบบการเรียนรู้
3.2.3.4 แบบทดสอบ
การสร้างแบบทดสอบเริม่ ต้นจากการวิเคราะห์
และกําหนดวัตถุประสงค์ จากนัน้ สร้างตารางวิเคราะห์
หลักสูตร ออกข้อสอบ ตรวจสอบความสอดคล้องโดย
ผู้เ ชี่ย วชาญ และทดลองใช้เ พื่อ หาค่ า ความยากง่ า ย
อํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบ
่
ซึง่
จะประกอบด้วยแบบทดสอบทางด้านทฤษฎีเป็ นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก และด้านปฏิบตั เิ ป็ นแบบทดสอบ
แบบปฏิบตั กิ ารทดลอง และแบบสังเกตการปฏิบตั กิ าร
นํ า แบบทดสอบที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปทดลองใช้ ก ั บ
นักศึกษาที่ผ่านการเรียนในรายวิชานี้ จํานวน 20 คน
จากนัน้ จึง นํ า ข้อมูลมาวิเ คราะห์หาคุ ณภาพพบว่ า ค่ า
ความยากง่ายของแบบทดสอบ มีค่าระหว่าง 0.24 ถึง
0.80 อํานาจจําแนกมีค่าระหว่าง 0.25 ถึง 0.83 และค่า
ความเชื่อมันมี
่ ค่าเท่ากับ 0.84
3.2.3.5 การทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คือนักศึกษา
ระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล
อีสานที่ลง ทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบตั ิการวิศวกรรม
ไมโครเวฟ จํานวน 25 คน โดยแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม ๆ
ละ 4 คน และในกลุ่มที่ 4 จะมี 5 คน จากนัน้ นําข้อมูลมา
วิเคราะห์และสรุปผล
4. ผลการวิ จยั
4.1 ผลการประเมิ นคุณภาพเครือ่ งมือวิ จยั
การประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้ และชุด
การสอนปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมไมโครเวฟทีส่ ร้างขึน้ นี้ จะ
ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจํานวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมใน
5 ด้าน ผลการประเมินแสดงได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ระดับความคิดเห็น
แปรผล
S .D.
X
1. ด้านรูปแบบการเรียนรู้
3.77 0.27 มาก
2. ด้านชุดทดลองวงจรไมโครเวฟ 3.89 0.16 มาก
3. ด้านใบประลองวงจรไมโครเวฟ 3.86 0.22 มาก
4. ด้านสือ่ งานนําเสนอ
3.71 0.23 มาก
5. ด้านแบบทดสอบ
3.77 0.18 มาก
ค่าเฉลีย่
3.80 0.35 มาก
หัวข้อความคิดเห็น

จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพในด้าน
รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิด เห็น ว่ า รู ป แบบการเรีย นรู้ และชุ ด การสอน
ปฏิบตั ิการที่สร้างขึน้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 S.D. เท่ากับ 0.35) เนื่องจากรูปแบบการ
เรีย นรู้มีค วามสัม พัน ธ์ก ัน มีก ารจัด เตรีย มใบประลอง
โปรแกรมจําลอง ชุดทดลอง และกิจกรรมทีท่ ําให้ผเู้ รียน
เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองได้อย่างเหมาะสม และการวัดผลมี
ความสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้
4.2 ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของชุดการสอน
เมื่อนําชุดการสอนปฏิบตั กิ ารทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลอง
ใช้ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งร่ ว มกับ รู ป แบบการเรีย นรู้ PESDEEP Model โดยเมื่อเรียนจบในแต่ละหน่ วยการเรียน
แล้ว ให้ผู้เ รีย นทํา แบบทดสอบหลัง เรีย น (E1) และเมื่อ
เรีย นครบทุ ก หน่ ว ยการเรีย นแล้ว ให้ผู้เ รีย นทํ า แบบ
ทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย น (E2) จากนั น้ นํ า
ข้อมูลมาหาค่าประสิทธิภาพแสดงได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของชุดการสอน
แบบทดสอบ

คะแนน
รวม

X

S . D.

ร้อยละ

หลังการเรียน (E1)

60

48.76

1.52

81.27

วัดผลสัมฤทธิ ์ (E2)

80

67.24

2.52

84.05

จากตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของแบบทดสอบ
หลังการเรียน และวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนที่ได้จาก
์
การทดสอบทัง้ ด้านทฤษฎี และปฏิบตั ิการ มีค่าเท่ากับ
48.76 และ 67.24 ดังนัน้ ชุดการสอนปฏิบตั ทิ พ่ี ฒ
ั นาขึน้
มี ป ระสิท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 81.27/84.05 สู ง กว่ า เกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าํ หนด 80/80
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4.3 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของผูเ้ รียน
เมื่อนํ ารูปแบบการเรียนรู้ และชุดการสอนปฏิบตั ิท่ี
สร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจํานวน 25 คน ซึง่
เป็ น นั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิช าวิศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีส าน วิท ยาเขตขอนแก่ น ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ แสดงได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผูเ้ รียน
หัวข้อความพึงพอใจ
1. ด้านรูปแบบการเรียนรู้
2. ด้านชุดทดลองวงจรไมโครเวฟ
3. ด้านใบประลองวงจรไมโครเวฟ
4. ด้านสือ่ งานนําเสนอ
5. ด้านแบบทดสอบ
ค่าเฉลีย่

ระดับความพึงพอใจ
แปรผล
S .D.
X
3.99 0.15 มาก
3.99 0.15 มาก
4.02 0.10 มาก
3.96 0.14 มาก
3.92 0.12 มาก
3.98 0.34 มาก

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่ อรูป
แบบการเรียนรูแ้ ละชุดการสอนปฏิบตั ทิ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ พบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่า เฉลี่ย เท่ากับ
3.98 S.D. เท่ากับ 0.34) สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
เนื่องจากผู้เรียนมีความสนใจต่ อรูปแบบการสอนแบบ
ใหม่ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ มีส่วนร่วมในการเรียน มี
เครื่อ งมือ และอุ ป กรณ์ ใ นการปฏิบ ัติก ารทดลองที่มี
คุ ณ ภาพ ซึ่ง สามารถสร้า งองค์ค วามรู้ข้นึ มาด้ว ยการ
ค้นหาจากการทํากิจกรรมภายในกลุ่มของแต่ละคน
5. สรุปและอภิ ปรายผล
5.1 สรุปผล
งานวิจ ัยนี้ ได้นํ าเสนอการพัฒนาและออกแบบรู ป
แบบการเรี ย นการสอนวิ ช าปฏิ บ ั ติ ก ารวิ ศ วกรรม
โทรคมนาคม เรื่องวงจรไมโครเวฟแบบพาสซีพโดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model ด้วยการพัฒนาและ
ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ท่เี น้นผู้เรียนเป็ นสําคัญ และ
สร้างชุ ดการสอนปฏิบ ัติ จากนั น้ นํ าไปให้ผู้เชี่ยว ชาญ
ประเมินและทดลองใช้กบั ผู้เรียน ซึ่งผลจากการประเมิน
พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ และชุดการสอนปฏิบตั ทิ พ่ี ฒ
ั นา
และสร้ า งขึ้ น มี ค วามเหมาะสมอยู่ ในระดั บ มาก
( X = 3.80 ) ประสิทธิภาพของชุดการสอนปฏิบตั เิ ท่ากับ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

81.27/84.05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน
พบว่ า อยู่ ใ นระดับ มาก ( X = 3.98 ) ดัง นั น้ สรุ ป ได้ ว่ า
รูปแบบการเรียนรู้ และชุ ดการสอนปฏิบ ัติท่ีพ ัฒนาขึ้น
สามารถนํ า ไปใช้ ป ระกอบ การเรีย นการสอนในวิ ช า
ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมไมโครเวฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 อภิ ปรายผล
กระบวนการในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ และชุด
การสอนปฏิบ ัติการในงานวิจ ัยนี้ ได้วิเคราะห์และออก
แบบอย่างเป็ นระบบโดยเริ่มต้นจากการศึกษาจากแหล่ง
ข้อมูลต่าง ๆ และผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้คําแนะนํา ตลอด จนมี
การปรับปรุง แก้ไขตามคําแนะนํ าจากผู้เชี่ยวชาญ ทําให้
รูปแบบการเรียนรู้ และชุดการสอนปฏิบตั ิท่พี ฒ
ั นา ขึน้ มี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีความเหมาะสมทีส่ ามารถนํ าไป
ใช้ในการสอนปฏิบตั ิการทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
ได้เป็ นอย่างดี ส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและ
ความตั ้ง ใจในการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ องตลอดจนมี
พฤติกรรมในการกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าถาม และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ดี ีภายในกลุ่มผู้เรียน
และกับผู้สอนตลอดระยะเวลาที่ได้ดําเนิ นกิจกรรมการ
เรียนการสอนร่วมกัน
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