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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE เรื่องระบบการสื่อสารดิจิทัล
สําหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
อนุรักษ์ เมฆพะโยม1* สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์2 และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น
ฐานสําหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม 2) พัฒนาชุดการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE
เรื่อง ระบบการสื่อสารดิจิทัล 3) ทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และ
4) วัดค่าความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น งานวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษากรอบแนวคิด
ของรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐานและออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนที่เรียกว่า P-CSDE จากนั้นนําไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 8 ท่าน ทําการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวิจัย จากนั้นนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการของระบบสื่อสาร จํานวน 33 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
(1) ขั้นการเตรียมการ (2) ขั้นการชี้แนะ (3) ขั้นการแบ่งปันข้อมูล (4) ขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ (5) ขั้นการ
ประเมินผล 2) ชุดการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE เรื่อง ระบบการสื่อสารดิจิทัล มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (�̅ = 4.49, S.D. = 0.59) 3) ชุดการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.46/80.45 และ 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE อยู่ในระดับมาก
(��
� = 4.47, S.D. = 0.63) ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนและชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น
สามารถนําไปใช้สําหรับด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ ระบบการสื่อสารดิจิทัล รูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE
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Development of P-CSDE Learning Model on Digital Communication System
Course for Telecommunication Engineering Education
Anurak Mekpayom1* Surapan Tansriwong2 and Somsak Akatimagool3
Abstract
The objectives of this research have 1) to develop a P-CSDE learning model using collaborative
learning as a base for engineering education in telecommunications, 2) to develop instructional package
based on the P-CSDE learning model of digital communication, 3) to test the performance of the
developed P-CSDE learning model and 4) to find out the students’ satisfaction in using the developed PCSDE learning model. The research procedures are study of the conceptual framework of cooperative
learning and design of the P-CSDE learning model. After that, the quality of developed P-CSDE learning
model and instructional package was evaluated by 8 experts. Finally, the developed research tools have
been used to try out with the 33 sample students at Rajamangala University of Technology
Suvarnabhumi, Nonthaburi campus. The research result shown that 1) the P-CSDE learning model
consists of (1) Pre-learning (2) Coaching (3) Sharing (4) Discussion and (5) Evaluation, 2) the developed
instructional package are more appropriate (�̅ = 4.49, S.D. = 0.59), 3) the performance of developed
instructional package was 82.46/80.45 and 4) the students' satisfaction was at high level (��
� = 4.47, S.D.
= 0.63), which were consistent with the research hypothesis. The developed P-CSDE learning model and
the developed instructional package can be used effectively in the teaching of telecommunication
engineering.
Keywords: cooperative learning, digital communication systems, P-CSDE learning model
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1. บทนํา
การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 [1] ได้กําหนดไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 22 “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัด การศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ”
ปัจจุบันสภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
สายช่างอุตสาหกรรม [2] พบว่า ผู้เรียนให้ความสนใจการ
เรียนลดลง ขาดความกระตือรือร้น ขาดการศึกษาหาความ
รู้เพิ่มเติม ความรู้พื้นฐานที่จะทําการเรียนมีน้อยมาก ทํา
ให้ผู้เรียนไม่มีความพร้อมและขาดแรงจูงใจในการเรียน
วิธีการสอนที่ผู้สอนใช้เน้นผู้สอนเป็นสําคัญ โดยผู้สอน
เป็นผู้ กําหนดกิ จกรรมการเรียนการสอนไม่ส่ งเสริมให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านความคิด การวิเคราะห์ การแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน และการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
โดยเฉพาะการศึกษาสายช่างอุตสาหกรรม ซึ่งมีเทคโนโลยี
ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ถ้าผู้เรียนไม่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
หรื อ มี การเตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยนโดยเฉพาะ
ความรู้พื้นฐานที่จําเป็น จะส่งผลกระทบต่อความรู้ ทักษะ
และระบบการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก
ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคมควรพิจารณาหารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่ ส ามารถสนั บ สนุ น และตอบสนองต่ อ การจั ด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ จากการศึกษารูปแบบการ
เรียนรู้ ได้ให้นิยาม “การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative
Learning) [3] หมายถึง การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมี
สมาชิกแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพื่อ
ไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม” มีนักการศึกษาคนสําคัญ [4-5]
ที่เผยแพร่แนวคิดการเรียนรู้แบบนี้ โดยกล่าวว่า “การ
จัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป มักจะไม่ให้ความสนใจ
เกี่ ยวกั บความสั มพั นธ์ และปฏิ สั มพั นธ์ ระหว่ างผู้ เรี ยน
ส่วนใหญ่ จะมุ่ งไปที่ ปฏิสั มพันธ์ ระหว่ างครูกับผู้ เรียน
หรือระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนเป็นมิติ ที่มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามไปทั้ง ๆ ที่
มีผลการวิจัยชี้ชัดเจนว่า ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง
ต่อโรงเรียน ครูและเพื่อนร่วมชั้น มีผลต่อการเรียนรู้มาก”
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จากการสั มภาษณ์ ความคิ ดเห็ นของอาจารย์ ผู้ สอน
ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม จํานวน 11 คน [6] พบว่า
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย สื่อการสอนที่ใช้เป็น
กระดาน หรือใช้โปรแกรมนําเสนอด้วยเพาเวอร์พอยต์
ผู้เรียนขาดการทบทวนความรู้พื้นฐานที่เพียงพอ ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีแรงกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ ขาดแรงจูงใจในการเรียน และการประเมินผลจะ
ใช้ข้อสอบแบบอัตนัยเป็นหลัก สําหรับปัญหาในการจัด
การเรี ยนการสอน ได้ แก่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
ผู้ เรี ยนไม่ มี กิ จกรรมร่ วมกั บผู้ สอน ขาดชุ ดการสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาและ
สํารวจสภาพการเรียน โดยใช้แบบสอบถามกับผู้เรียน
จํานวน 285 คน จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จํานวน 8 แห่ง
พบว่ า สิ่ งที่ ผู้ เรี ยนต้ องการพั ฒนา ได้ แก่ ด้ านรู ปแบบ
การสอน เป็นลําดับแรก รองลงมาคือด้านสื่อการสอน
ด้านเนื้อหา และด้านแบบทดสอบ ตามลําดับ
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว
เป็ นแนวทางให้ ผู้ วิ จั ยสนใจที่ จะศึ กษาพั ฒนารู ปแบบ
การเรียนการสอนที่ใช้สําหรับการศึกษาด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐาน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีหลักคิดในการพัฒนารูปแบบ
ให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนด้วยการสร้างแรงจูงใจ
มีกิจกรรมภายในชั้นเรียนร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
การเรียนรูแ้ ละตอบสนองจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียน
การสอนที่ต้องการ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพือ่ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
P-CSDE โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐานสําหรับ
การศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
2.2 เพื่ อพั ฒนาชุ ดการสอนตามรู ปแบบการเรี ยน
การสอนแบบ P-CSDE เรื่อง ระบบการสื่อสารดิจิทัล
2.3 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE ที่พัฒนาขึ้น
2.4 เพื่อวัดค่าความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ P-CSDE ที่พัฒนาขึ้น
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3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ประสิทธิ ภาพของรูปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้นสําหรับการศึกษาเรื่อง ระบบการสื่อสารดิจิทัล
มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 80/80
3.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ผ่านการเรียน
การสอนเรื่อง ระบบการสื่อสารดิจิทัล โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก
4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 รูปแบบการเรียนรู้
ทิศนา [3] ได้ให้ความหมายทฤษฎีการเรียนรู้ ไว้ว่า
“เป็ นแนวคิ ดที่ ได้ รั บการยอมรั บว่ าสามารถใช้ อธิ บาย
ลักษณะของการเกิดการเรียนรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงได้
ซึ่งมีความหมายที่สามารถสรุปได้ว่า ลักษณะที่คิดคาด
เอาตามหลั กวิ ชา เพื่ อเสริ มเหตุ ผลและรากฐานให้ แก่
ปรากฏการณ์ หรื อข้ อมู ลในภาคปฏิ บั ติ ซึ่ งเกิ ดขึ้ นมา
อย่างมีระเบียบ” และทฤษฏีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ [7]
ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ที่เกิดจากความพร้อมของผู้เรียน
โดยเชื่ อว่ า “การเรี ยนรู้ เกิ ดจากการเชื่ อมโยงระหว่ าง
สิ่งเร้ าและการตอบสนอง และได้ รั บความพึ งพอใจถ้ า
ผู้ เ รี ย นมี ค วามพร้ อ มทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจที่ เ ป็ น
กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)”
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative
Learning Model) [8] หมายถึง วิธีการของการเรียนรู้
ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันที่ก่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และส่งผลดีทางด้านจิตใจและ
สติปัญญา โดยมีหลักการที่สําคัญ 5 ประการ คือ 1) ต้อง
อาศัยการพึ่งพากัน 2) ต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ข้อมูลกัน 3) ต้องอาศัยการทํางานร่วมกัน 4) มีการวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม และ 5) ต้องมีผลงานทั้งราย บุคคลและ
รายกลุ่ม สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได้
จากทฤษฎีดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า “ผู้เรียนจะเกิด
การเรียนรู้ได้ ต้องมีความพร้อมที่เกิดจากแรงจูงใจ โดย
การเชื่อมโยงของสิ่งเร้าและการตอบสนอง” นอกจากนี้
ข้อดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ [9] มีดั งนี้ 1) มี ความ
พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายทําให้ผลการเรียนดี 2) มีการ
ประสานสัมพันธ์ 3) มีสุขภาพจิตที่ดี
4.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

_17-0780(222-230)26.indd 225

225

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
พบว่างานวิจัยของชูชาติและคณะ [10] ได้พัฒนารูปแบบ
การสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบครูผู้ช่วยเสมือน
จริงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า โดยพบว่า รูปแบบการสอนนี้
เป็นการประยุกต์กระบวนการสอนแบบ MIAP ร่วมกับ
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ระบบครู ผู้ช่วยเสมื อนจริ งแบบ
อัจฉริยะ ที่ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
เพิ่ ม ขึ้ น และนั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบ
การเรียนการสอนในระดับมาก
งานวิจัยของภาสกร [11] ได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ใช้เทคนิค STAD เรื่อง
การประยุ กต์ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ประกอบด้ วย 5
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น ขั้นที่
2 การเรียนกลุ่มย่อย ขั้นที่ 3 การทดสอบย่อย ขั้นที่ 4
รายงานคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล และขั้นที่
5 กลุ่มที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ พบว่า บทเรียน
ดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีนักวิจัยหลายท่าน
[12-14] ได้พัฒนาและออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน
ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมเป็นจํานวนมาก ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย
และจิตพิสัย ดังนั้นสรุปได้ว่างานวิจัยดังกล่าวนั้นเป็นการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรม ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มมากขึ้น
5. วิธีการดําเนินงานวิจัย
5.1 การพัฒนาและออกแบบรูปแบบการเรียนรู้
การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรม
โทรคมนาคมนั้ น ผู้ วิ จั ยได้ มี แนวความคิ ดในการปรั บ
กระบวนที่เน้นผู้สอนเป็นสําคัญ (Teacher Center)
มาเป็นเน้นให้ผู้เรียนเป็นสําคัญ (Student Center) โดย
แนวคิดในการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน มี
รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1 ที่เป็นการแสดงแนวคิดใน
การพัฒนารูปแบบการสอนจากที่ผู้สอนเป็นผู้ดําเนิน การ
สอนเพียงด้านเดียว มาเป็นรูปแบบที่ผู้เรียนจะมีส่วนร่วม
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ในกิจกรรมมเพิ่มมากขึ้น ส่สงผลกระตุ้นให้ห้ผู้เรียนเกิดแรงง จูง
ใจในการเเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะรับเนื้อหามากขึ้น ซึ่ง
เป็นแนวททางการพัฒนากการเรียนการสออนที่ให้ผู้เรียนเเป็น
สําคัญโดยยกําหนดให้ผู้เรี
เ ยนมีการศึกษาหาความรู้ดด้้ วย
ตนเอง มีการแลกเปลีลี่ยนเรียนรู้และะมีกิจกรรมร่วมมกัน
ระหว่างผูผู้ สอนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกกับผู้เรียน ซึ่งกการ
จัดการเรียยนการสอนดังกล่
ก าวส่งผลให้บรรลุ
บ วัตถุประสสงค์
ที่ตั้งไว้

เป็นทดสอบในงาน
น
นวิจยั นี้ โดยกาารวิเคราะห์ออกกเป็นหัวข้อ
ย่อยจํานวน 4 หนน่วยการเรียน ไได้แก่ 1) การมออดูเลตและ
ดีมอดู
ม เลตสัญญาณดิจิทัล 2) กการประยุกต์การมอดู
า
เลต
สัญญาณดิ
ญ
จิทัลเชิชิงเฟส 3) การมัมัลติเพล็กซ์สญญาณ
ัญ
และ
4) การมอดูเลตเชิชิงรหัสพัลส์ แสสดงดังรูปที่ 3
4) ระบบการสื่อสาารดิจทิ ลั

ญ จทิ ลั
1)) การมอดูเ ลตสัญญาณดิ
2) การประยุกต์มอดู
อ เ ลต
สัญญาณดิจทิ ลเชิ
ลั งเฟส
3) การมัลติเ พล็กซ์สญ
ั ญาณ
44) การมอดูเ ลตเชิงรหั
ง สพัลซ์

รูปที
ป ่ 3 การวิเครราะห์หัวข้อเรื่อง ระบบการสือสารดิ
่อ จทิ ัล

รูปที่ 1 แนวคิดการออกแบบรูปแบบกการเรียนการสออน
5.2 กการพัฒนาและออกแบบชุดการสอน
การพัฒนาาชุดการสอน มีขั้นตอนดําเนินงานดั
น งนี้
55.2.1 วิเคราะหห์หลักสูตรรายวิชา
ศึกษาและวิเครราะห์รายวิชา หลั
ห กการของระะบบ
สื่อสาร สาาขาวิชาวิศวกรรรมอิเล็กทรอนิกส์
ก และโทรคมนาาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ
า
วรรณ
ณภูมิ มีรายละเอีอียด
ดังรูปที่ 2 ที่แสดงรายลละเอียดของเนื้อหารายวิชา แแบ่ง
เนื้อหาเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่
แ 1) หลักการรของระบบสื่อสสาร
ด้วยสัญญ
ญาณไฟฟ้า 2) การวิเคราะห์ห์สัญญาณในระะบบ
สื่อสาร 3)) ระบบการสืสื่อสารแอนะล็อก
อ 4) ระบบกการ
สื่อสารดิจจิิทัล 5) ระบบกการสื่อสารแบบบในสาย 6) ระะบบ
การสื่อสารแบบไร้สาย และ
แ 7) สัญญาณรบกวนที่เกิดดขึ้น
ในระบบกการสื่อสาร
1) หลักการของระบบสือ่ อสาร
7) สัญญาณ
ณรบกวนทีเ่ กิดขึ้น
ด้วยสั
ในระบบสืสื่อสาร
ว ญญาณไฟฟ้ า
รายววิชาหลักการ
6) ระบบสื่ออสาร
ญญาณ
2) การวิเคราะห์สญ
ั
ของระบบสื่อสาร
แบบไร้สาาย
ในระบบสื่อสารร
5) ระะบบสื่อสาร
3) ระบบสื่อสารแอนะล็อก
แแบบในสาย
4) ระบบการสื่อสารดิจทิ ลั

รูปที่ 2 การวิเคราะห์
เ
หลักสูตรรายวิ
ต
ชา
เพืพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวั
ห
ตถุประสงค์ที่กําหหนด
ผู้วิจัยได้เลือกหัวข้อเรื่อง ระบบการสือสารดิ
่อ จิทัลที่นําามา
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5.2.2 การสร้
ก างเครื่องงมือการวิจัย
การพัฒนาชุ
ฒ ดการสอนนเรื่อง ระบบกการสื่อสาร
ดิจิจิทั ล โดยใช้ รปแบบการเรี
ูป
ยนนการสอนแบบบ P-CSDE
ผู้วจัิ ยได้สร้างเครืองมื
่ อที่ใช้ในกาารวิจัยที่ประกออบด้วย ใบ
เนือหา
้อ สื่อการสออน และแบบทดดสอบ
จากนั้นได้
ไ นํารูปแบบกการเรียนการสออนแบบ PCSSDE ที่สร้างขึนไปให้
้น อาจารย์ย์ที่ปรึกษาตรวจจสอบ เพื่อ
แก้ก้ไข ปรับปรุงและนํ
แ าไปให้ผู้เชี ่ยวชาญจํานววน 8 ท่าน
ประเมินคุณภาพขของความเหมาะะสมต่อไป
5.3 การทดลลองใช้กับกลุ่มตั วอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีที่ใช้ในการวิจัยคครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิวิทยาลัยเทคโนนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์
น นนทบุรี ทีลงทะเบี
่ล
ยนรายยวิชาหลักการของระบบ
สือสาร
่อ จํานวน 33 คน ที่เลือกแแบบเจาะจง
6. ผลการวิจัย
6.1 รูปแบบกการเรียนการสสอนแบบ P-CSSDE
ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒนารู
ฒ ป แบบกการเรี ย นกา รสอนที่ มี
กระบวนการที่เรียกว่
ย า P-CSDE แสดงดังรูปที่ 4

รูปที
ป ่ 4 รูปแบบการเรียนการสสอนแบบ P-CSSDE
จากรูปที่ 4 เป็ป็นรูปแบบการรเรียนการสอนแบบ
P-CCSDE ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตออน ดังนี้
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1) ขั้นกการเตรียมการ (Pre-learningg) เป็นการกําหหนด
แนวทางกการจัดการเรียนการสอนนอ
ย
อกชั้นเรียนเพื่ออให้
ผู้เรียนมีกการทบทวนคววามรู้พื้นฐาน ค้คนคว้าและศึกกษา
ข้อมูลเบื้องต้นที่สอดคล้องกั
อ บหัวข้อที่จะศึ
ะ กษาในชั้นเรียยน
2) ขั้นกการชี้แนะ (Cooaching) จะปฏิบัติในชั้นเรีรียน
ขั้ น ตอนนีนี้ ผู้ สอนจะให้ ความรู
ค ้ ท างทฤฤษฎี แ บบการววาง
เงื่อนไขแบบบคลาสสิค (CClassical Connditioning) เเป็น
การนําสิ่งเร้าใหม่มาควบบคุมสิ่งเร้าเดิม โดยใช้วิธีการสสอน
แบบบรรยยายหรือแบบอือื่น ๆ ที่มีการบบูรณาการของงสื่อ
การสอนทีที่หลากหลาย ทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจจใน
เนื้อหาทฤฤษฎีตามรายละะเอียดของรายวิวิชา
3) ขั้นกการแบ่งปันข้อมูมล (Sharing) จะแบ่งกลุ่มผู้เรียน
ประมาณ
ณ 3-5 คน มี สมาชิ
ม กคละควาามสามารถ (เเก่ งกลาง-อ่อนน) ที่แตกต่างกักันทางด้านการรเรียนรู้ ผู้เรียนนจะ
ร่วมกันศึกกษาค้นคว้าทํางานเป็
า
นกลุ่มย่อย แบบร่วมมมือ
เป็นการส่งงเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกั
ม น โดยผู้สอนนทํา
หน้าที่ให้คคําปรึกษาแนะนนําในการดําเนินกิ
น จกรรมดังกลล่าว
4) ขั้นกการแลกเปลี่ยนเรี
น ยนรู้ (Disccussion) ผู้แแทน
ในแต่ละกกลุ่มจะนําเสนออและสรุปข้อมูล โดยผู้สอนแและ
ผู้เรียนทุกกคนจะร่วมกันแสดงความคิ
น
ดเห็นแลกเปลีลี่ยน
เรียนรู้ร่วมมกัน ทําให้ผู้เรียนเกิ
ย ดการเรียนรู
น ้และสามารถถนํา
ความรู้ไปใใช้ประโยชน์ได้้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ขั้นกการประเมินผลล (Evaluationn) เป็นการวัดดผล
สัมฤทธิ์ทาางการเรียนด้วยการทําแบบฝึฝกหัดท้ายบทเรีรียน
และแบบบทดสอบวั ด ผลลสั ม ฤทธิ์ เ พื่ อเป็ น การประเเมิ น
ความรู้ทผี่ผูู้เรียนได้รับจากกการเรียนรู้
การจัดดกิจกรรมการเรีรียนการสอนตาามรูปแบบ
P-CSDE ที่พัฒนาขึ้นทีใ่ ช้การเรียนรู้แบบบร่วมมือเป็นฐาาน
มีรายละเอีอียดดังรูปที่ 5
6.2 ชชุดการเรียนกาารสอนรูปแบบการเรียนการสสอน
แบบ P-CCSDE
ชุดกาารเรียนการสออนรูปแบบการเเรียนการสอนแแบบ
P-CSDE ปประกอบด้วย
1) ใบบเนื้อหา
ใบเนื้ออหาเรื่อง ระบบกการสื่อสารดิจิทัล รายวิชาหลักกการ
ของระบบบสื่อสาร ประกกอบด้วย การมอดูเลตสัญญญาณ
ดิจิทัล การรมอดูเลตสัญญาณดิจิทัลเชิงเฟฟส การมัลติเพล็ล็กซ์
สั ญ ญาณ และการมอดดู เ ลตเชิ ง รหั สพั
ส ล ส์ รวมทั้ งงสิ้ น
จํานวน 1776 หน้า
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กิ จกรรมผู้สอน - ผู้เรียน

เครื่องมื
ง อ - สื่อการสอน

ขันการเตรี
้
ยมการ
Pre learning

ผูส้ อนสร้างความมพร้อม
และแรงจูงใจให้ผ้ ู ้เรียน

ข้อมูลแหล่งการเรียนรู ้
ใบมอบหมายงาน
แบบทดดสอบความรูพ้ ื้นฐาน

ขันการชี
้
้แนะ
Coaching

ผูส้ อนทําการสอนแและชีแ้ นะ
การศึกษาด ว้ ยตตนเอง

ใบเนื้อหา
ห
คู่ม อื โปรรแกรม คู่ม อื ชุดสาธิต
โปรแกรรม PowerPoint

ขัขนการแบ่
้
งปั นข้อมูล
Sharing

ผูเ้ รียนแบ่งกลุ่มร่ร่วมกัน
ศึก ษาค้นคว้าจากกงานที่
มอบหมายย

ใบเนื้อหา
ห
โปรแกรรมจําลอง ชุดสาธิต

ขันการแลกเปลี
น้
่ยนเรียนรู ้
Discussion

ผูแ้ ทนกลุ่มนํ าเสนนองาน
ภายในห้องเรีรียน

ใบเนื้อหา
ห
โปรแกรรมจําลอง
ชุดสาธิต

ขันการประเมิ
้
นผล
Evaluation

ผูเ้ รียนทําแบบททดสอบ

แบบฝึกหั
ก ดหลังหน่ ว ยเรียน
แบบทดดสอบว ดั ผลสัมฤทธิ ์

รูปที่ 5 กิจกรรรมรูปแบบการ เรียนการสอน P-CSDE
2) สื่อนําเสสนอเพาเวอร์พออยต์
สื่ อ นํ า เสนอเพาเวอร์ พ อยต์ ประกออบไปด้ ว ย
ข้อความ
อ
สมการรคํานวณ และะภาพเคลื่ อนไหหวที่ แสดง
รายยละเอียดในส่วนที่สําคัญ รวมมทั้งสิ้นจํานวน 122 เฟรม
3) สื่อโปรรแกรมจําลอง LLabVIEW
สื่อโปรแกรมจําลอง LabbVIEW แบ่งเปป็น 2 ส่วน
ได้แก่
แ ส่วน Frontt Panel เป็นสส่วนหน้าจอทีควบคุ
่ค มจาก
ผู้ใช้ชงาน และส่วน Block Diagrram เป็นหน้าจอสํ
า าหรับ
การเขียนโปรแกรมให้วงจรทํางาานตามที่กาํ หนดด และคู่มือ
การใช้งาน มีจํานวนทั
น ้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ กาารมอดูเลต
สัญญาณดิ
ญ
จิทัลทางขนาด
ท
(ASKK) การมอดูเลตสัญญาณ
ดิจิทัลทางความถี่ (FSK) และกาารมอดูเลตสัญญาณดิ
ญ จิ ท ั ล
ทางเฟส (PSK) แสสดงดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 โปรแกรมจํา ลอง LabVIEW
W
4) ชุดสาธิธิต
ชุดสาธิตพร้
พ อมคู่มือที่ได้ ออกแบบและะสร้างตาม
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
น
P-CSDE สามมารถนําไป
ใ จ กรรมการเรี ย นการสสอนทํ า ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ
ใช้ ในกิ
ปรระสบการณ์ จากการเรี
า
ย นรูร้้ มี จํ า นวน 2 ชุ ด ได้ แ ก่
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การมอดูเเลตสัญญาณพัพัลส์ทางขนาดด (PAM) แและ
การมัลติเพพล็กซ์ทางเวลาา (TDM) แสดงดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ชุดสาธิ
ด ตที่พัฒนาขึ
น ้น
5) แบบทดสอบ
กาารสร้างแบบทดดสอบแบบปรนันัย 4 ตัวเลือก ที่ได้
วิเคราะห์จจากวัตถุประสงงค์เชิงพฤติกรรม และการกําหหนด
ระดับควาามสําคัญของกการเรียนรู้ จากกนั้นประเมินคววาม
สอดคล้ องโดยผู้ เชี่ ยวชาญ และวิ เคราะห์ คุ ณภาพขของ
แบบทดสสอบ ที่นําไปใช้ช้กับกลุ่มทดลอองจํานวน 23 คน
จากการวิวิ เคราะห์ข้ อมูลพบว่
ล า มีค่ าความยากง่
ค
ายขของ
แบบทดสออบอยู่ระหว่าง 0.26
0 ถึง 0.78 มีมค่าอํานาจจําแแนก
อยู่ระหว่าาง 0.28 ถึง 0.84
0 และค่าคววามเชื่อมั่น มี ค่า
เท่ากับ 0.83
ณ
ปแบบการเรี
แ
ยนกการ
กาารประเมินคุณภาพของรู
สอนแบบ P-CSDE ที่สร้รางขึ้น โดยใช้ผูผ้เู ชี่ยวชาญจํานนวน
8 ท่าน ประเมินความมเหมาะสมใน 4 ด้าน ผลกการ
ประเมินคุณภาพ แสดงดัดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมิมินคุณภาพของงรูปแบบการเรียน
การสอน
ระดดับความคิดเห็น
หัววข้อความคิดเห็น
S.D. แปลผผล
�̅
1. ด้านรูปแแบบการเรียนรู้
4.60 0.50 มากที่สุ ด
2. ด้านกิจกกรรมการเรียนรู้
4.45 0.64 มาก
3. ด้านสื่อสสนับสนุนการเรียน
4.50 0.60 มากที่สุ ด
4. ด้านการรวัดและประเมินผลล
4.40 0.63 มาก
ค่าเฉลี
า ่ย 4.49 0.59 มาก

จากตาารางที่ 1 แสดดงผลการประเมิมินคุณภาพในดด้าน
รูปแบบกาารเรียนการสอนแบบ P-CSDE ซึ่งผู้เชี่ยวชาาญมี
ความเห็นวว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างขึขึ้นมีคุณภาพ อยยู่ใน
ระดับความเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49) นั่นนคือ
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รูปแบบการสอนดดังกล่าวสามารรถนํามาบูรณาาการกับชุด
การสอนได้อย่างเหมาะสม
6.3 ผลการททดสอบประสิท ธิิ ภาพของชุดการสอน
ก
เมื่อนําชุดการสสอนไปใช้กับกลลุ่มตัวอย่างโดยยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนนแบบ P-CSDE แล้วได้ทําการทดสอบแต่
ละหน่วยการเรียน และทําแบบฝึฝึกหัดหลังหน่วยการเรี
ว
ยน
(E1) และเมื่อเรียนครบทุ
ย
กหน่ววยการเรียนแล้้วให้ผู้เรียน
ทําแบบทดสอบวััดผลสัมฤทธิ์ทาางการเรียน (E2) จากนั้น
นําข้อมูลมาหาค่าประสิทธิภาพแแสดงดังตารางทที่ 2
ด
ตารางที่ 2 ผลการรประเมินประสิสิทธิภาพของชุดการสอน
แบบทดสอบ
หลังหน่วยเรียน
วัดผลสั
ด มฤทธิ์

คะแนนเต็ม
80
60

�̅
65.97
48.27

S.D.
1.72
2.59

ร้อยละ
82.46
80.45

จากตารางที่ 2 แสดงคะแแนนเฉลี่ยของแแบบฝึกหัด
หลัลังหน่วยการเรียน
ย มีค่าร้อยละะ 82.46 และแบบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคค่าร้อยละ 80.45 ดังนั้น
สรุปได้ว่าชุดการสอนที่พัฒนาขึขึ้นตามรูปแบบบการเรียน
การสอนแบบ P--CSDE มี ประสิสิ ทธิ ภาพเท่ากั บ 82.46/
ก าเกณฑ์มาตรรฐานที่กําหนดด 80/80
80.45 ซึ่งมีค่าสูงกว่
6.4 ผลประเมิมินความพึงพออใจของผู้เรียน
เมื่อนําชุดการรสอนที่พัฒนาขึขึ้นตามรูปแบบบการเรียน
การสอนแบบ P-CCSDE ที่พัฒนาาขึ้นไปใช้กับกลลุ่มตัวอย่าง
จํานวน
น 33 คน ผลการประเมิ
ผ
น ความพึงพอใจของผู้เรียน
ทีผ่่ผานการเรียนกาารสอนของชุดกการสอนดังกล่าว
า แสดงได้
ดังตารางที่ 3
ด
ตารางที่ 3 ผลการรประเมินความมพึงพอใจต่อชุดการสอน
หัวข้อความพึงพอใจ
พ
1.. ด้านการเรียนการสอน
2.. ด้านเนื้อหา
3.. ด้านสื่อการสอน
4.. ด้านแบบทดสอบบ
ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
พ
S.D.
แปลผล
�̅
4.522
0.60 มากที่สุด
4.466
0.64 มาก
4.5 1
0.54 มากที่สุด
4.366
0.72 มาก
4.477
0.63 มาก

จากตารางที่ 3 การประเมิน ความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่ มีมี ต่ อ ชุ ด การสออนที่ พั ฒ นาขึ้ นนตามรู ป แบบบการเรี ย น
การสอนแบบ P-CCSDE พบว่า ผู้ เรียนมีความพึงพอใจมาก
ง
ฐ ่ตั้งไว้
มีค่คาเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 สอดคคล้องกับสมมติฐานที
เนื่องจากรู
อ
ปแบบดังกล่าวมุ่งเน้นนผู้เรียนเป็นสําคั
า ญ ทําให้
ผู้เรียนมีความพึงพอใจและก่
พ
อให้ห้เกิดการเรียนรูรู้ที่ดีขึ้น
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

7. สรุปและอภิปรายผล
7.1 สรุปผล
งานวิจัยได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
P-CSDE สําหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
โดยเลือกหัวข้อเรื่อง ระบบการสื่อสารดิจิทัล จากรายวิชา
หลักการของระบบสื่อสารเป็ นตั วอย่างในการทดสอบ
สมมติฐานของงานวิจัย พบว่ารูปแบบการเรียนการสอน
และชุ ดการสอนที่ พั ฒนาขึ้ น มี ความเหมาะสมอยู่ ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.49) ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนมีค่าเท่ากับ 82.46/80.45 ซึ่ง
มากกว่าตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 และผู้เรียนมีความ
พึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47) ดังนั้นสามารถสรุป
ได้ว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE
สามารถนําไปใช้กับการศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 อภิปรายผล
การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบ P-CSDE นี้ มุ่งเน้นที่ให้ความสําคัญกับผู้เรียนที่
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายในชั้นเรียนและสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดกิจกรรมการ เรียน
การสอนที่สอดคล้องกับกระบวนการและขั้นตอนของการ
เรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้สร้างแรง
จูงใจ ชี้แนะ และให้คําปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีการตอบ
สนองที่ ดี ที่ ทํ าให้ ผู้ เ รี ย นมี ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่
เพิ่มขึ้น และส่งผลให้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กําหนดซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภาสกร [11] พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียน
ที่พัฒนาขึ้นมีค่าร้อยละ 90.16/92.76 และผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นในระดับ
มากเนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักการทํางานเป็นทีม กล้า
คิดกล้ าทํา กล้ าแสดงออก รู้จั กค้นคว้าด้ วยตนเอง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชูชาติและคณะ [10] นอกจากนี้
ผลของงานวิจั ยนี้สามารถนํ าไปใช้ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดผลดีต่อ
การศึกษาทางด้านวิศวกรรมในระดับอุดมศึกษาต่อไป
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