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ผลเปรียบเทียบชุดการสอนที่สร้างขึน้ กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รายวิ ชาพืน้ ฐานวิ ศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ า (113-32-08) หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กนกกาญจน์ เหมะ1* มานิตย์ สิทธิชยั 2 และ ธีรพงษ์ วิรยิ านนท์3
บทคัดย่อ
การวิจ ัย ในครัง้ นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ 1. เพื่อ สร้า งชุ ด การสอนเรื่อ ง สมการแมกซ์เ วลล์ รายวิช าพื้น ฐานวิศ วกรรม
แม่เหล็กไฟฟ้า 2. เพื่อประเมินผลชุดการสอนที่สร้างขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนชุดการสอนทีส่ ร้างขึน้ และ 4. เพื่อ
เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาทีม่ เี กรดเฉลีย่ ต่างกัน 3 ระดับ เมื่อใช้ชุดการสอน ผูว้ จิ ยั ได้สร้าง
ชุดการสอนซึ่ง ประกอบด้วย คู่มอื ครู 1 หน่ วย เรื่อง สมการแมกซ์เวลล์ ประกอบด้วยเนื้อหา 8 หัวข้อ วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม 15 ข้อ และแบบทดสอบจํานวน 30 ข้อ และสื่อการสอนประกอบด้วย โปรแกรมนํ าเสนอ 34 เฟรม
โปรแกรมจําลอง 1 โปรแกรม และชุดสาธิต 4 ชุด นําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีท่ี
1 จํานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึน้ จําเป็ นต้องปรับปรุงด้านคุณธรรม จริยธรรม, ด้านความรู้,
ด้านทักษะทางปญั ญา มากทีส่ ดุ ผลเปรียบเทียบการเรียนรูข้ องนักศึกษาพบว่าคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงขึน้ กว่าคะแนน
เฉลีย่ ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ .05 และนักศึกษาทีม่ เี กรดเฉลีย่ ต่างกัน 3 ระดับ มีความก้าวหน้าทางการเรียน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คําสําคัญ: ชุดการสอน พืน้ ฐานวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

__________________________________________
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
รองศาสตราจารย์, ข้าราชการบํานาญ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
อาจารย์ ดร. ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
* ผูน้ พิ นธ์ประสานงาน โทร. 08-1207-0128 อีเมล : kaka_315@hotmail.com

_16-0593(138-145).indd 138

6/27/59 BE 2:28 PM

139

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

A Comparison of a Developed Instructional Package to Thai Qualifications
Framework for Higher Education on Fundamental of Engineering Electromagnetics,
Bachelor of Education, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Kanokkarn Hama1* Manit Sittichai2 and Theerapong wiriyanon3
Abstract
This research aimed (1) to create a set of teaching Maxwell's equations. Electromagnetic Engineering
Course (2) to evaluate the developed instructional package comparing to Thai Qualifications Framework for
higher education (3) to compare the learning achievement of the students after using the instructional
package and (4) to compare the learning progress of the students with 3 different levels of GPA after using
the instructional package.The instructional package consisted of teachers' handbook on Maxwell's Equations,
contained eight topics, 15 behavioral objectives and 30 test items. Teaching Aids used was 34 frame of
Microsoft PowerPoints, 1 program emulator and 4 set of demonstration kit. Samples were 30 first year
undergraduate students. The results showed that the developed instructional package need most to improve
the ethics morals, knowledge and cognitive intellectual skills, The comparison between pre-test and post-test
mean scores reported statistic significant difference at the level of .05 and the 3 different levels of GPA
students’ progress was not significantly different at the level of .05 .
Keywords: Instructional Package, Fundamental of Engineering Electromagnetic, Thai Qualifications Framework
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1. บทนํา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเป็ นส่วนสําคัญที่
ทํ าให้ผู้เ รียนเกิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถ
แก้ปญั หาต่างๆ ในชีวติ ประจําวันและในสังคมได้เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็ นกระบวนการที่ช่วย
พัฒ นาคนให้ เ ป็ นมนุ ษ ย์ ท่ี ส มบู ร ณ์ ท ัง้ ร่ า งกายจิ ต ใจ
สติปญั ญาความรูแ้ ละคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํ า รงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อ่ื น ได้ อ ย่ า งมี
ความสุขแม้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็ นส่วน
สําคัญในการพัฒนาผูเ้ รียนแต่กจิ กรรมการเรียนการสอนที่
มีคุ ณภาพและประสิทธิภาพเท่านัน้ ที่เอื้อต่ อการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถตลอดจนคุณลักษณะต่างๆของ
คนที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่ างต่ อเนื่ องตลอด
ชีวติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2542) [1]
ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้ น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็ นสําคัญ
ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องมีชุดการ
สอนที่ มี ป ระสิท ธิภ าพเท่ า นั น้ ที่ จ ะพัฒ นาผู้ เ รี ย นให้ ม ี
คุณภาพทัง้ เนื้อหาทางด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2545 กําหนดให้สถาบันการศึกษาจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย เพื่อ
เป็ นการประกันมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องบัณฑิต และใช้
เป็ นหลักในการจัดทํามาตรฐานด้านต่างๆ ของการจัดการ
เรี ย นการสอน ให้ มุ่ ง สู่ เ ป้ าหมายเดี ย วกัน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดับอุ ดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualifications Framework for
Higher Education, TQF: HEd) [2] เป็ นเครื่องมือในการ
นําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัด
การศึกษาตามทีก่ าํ หนดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯใน
ส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบตั ิในสถานศึกษาอย่างเป็ น
รู ป ธรรมโดยมุ่ งเน้ นที่ Learning Outcome ซึ่ ง เป็ น
มาตรฐานขัน้ ตํ่าเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต
โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุ ณภาพผู้เรียนแบบ
ผู้เรียนเป็ นสําคัญ เน้ นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วย
ตนเองตามสภาพจริงใช้การวิจยั เป็ นฐาน มีการประเมิน
และใช้ผลประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน ดังนัน้ การจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนจึงต้องมีการพัฒนาวิธกี ารเรียนการสอน
ให้มปี ระสิทธิภาพเพื่อทีจ่ ะพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพ ทัง้
เนื้อหาทางด้านทฤษฎีและปฏิบตั มิ ุ่งให้คุณวุฒหิ รือปริญญา
ของสถาบัน ใดๆ ของประเทศไทยเป็ น ที่ ย อมรับ และ
เทียบเคียงกันได้ในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทงั ้ ในและต่ าง
ประเทศโดยเปิ ดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด
หลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่ าง
หลากหลายโดยมัน่ ใจถึ งคุ ณ ภาพของบัณ ฑิต ซึ่ง จะมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่ งหวังสามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมใิ จเป็ นทีพ่ งึ พอใจของ
นายจ้าง
จากการสํารวจและสอบถามอาจารย์ผู้สอน พบว่ า
สภาพการจัด การเรี ย นการสอนไม่ ส ามารถที่ จ ะเอื้ อ
ประโยชน์ และมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ สามารถสรุปได้
ดังนี้
(1) คู่มอื ครูไม่ได้รบั การพัฒนาในทันสมัย
(2) สือ่ การสอนขาดการพัฒนาในทันสมัยและเทคโนโลยี
สมัยใหม่
(3) ขาดสื่อ การสอนที่ ส ามารถทํ า ให้ ผู้ เ รี ย นทํ า ให้
ผูเ้ รียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และขาดสื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้
ปญั หาที่เกิดขึ้นดังกล่ าวสามารถแก้ไขได้ถ้ามีการ
ศึกษาหาแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งแนวทางที่จะสามารถแก้
ปญั หาได้ จะต้องสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ว ดัง นั ้น จึง ควรนํ า เอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เข้าเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การใช้ส่อื การเรียนการสอนในกระบวนการเรียนการสอน
ด้านทฤษฎีเป็ นสิง่ สําคัญมาก เพราะจะทําให้เกิดการเห็น
ความจริง
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุ ดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications
Framework for Higher Education, TQF:HEd) [2] ฉบับนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เน้นการส่งเสริมให้
สถานศึกษา พัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยยึดหลักการพัฒนาชุดการสอนตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 5 ด้าน ประกอบด้วย คุ ณธรรม จริยธรรม,
ั ญา,ทักษะความสัมพันธ์ระหว่ าง
ความรู้,ทักษะทางป ญ
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บุคคลและความรับผิดชอบ,ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปญั หาดังกล่าว
ผู้วิจยั ได้ตระหนักถึงความสําคัญถึงแนวทางและวิธีการ
ั หาโดยการสร้ า งชุ ด การสอน (Instructional
แก้ ไ ขป ญ
Package) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในเรื่อง สมการแมกซ์เวลล์ วิชาพืน้ ฐานวิศวกรรม
แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อ ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึง่ จะทําให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนทีด่ ขี น้ึ
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อสร้างชุดการสอนเรื่องสมการแมกซ์เวลล์ วิชา
พืน้ ฐานวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
2.2 เพื่อประเมินผลชุดการสอนทีส่ ร้างขึน้ เมือ่
เปรียบเทียบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาก่อน
เรียนและหลังเรียนชุดการสอนทีส่ ร้างขึน้
2.4 เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนของ
นักศึกษาทีม่ เี กรดเฉลีย่ ต่างกัน 3 ระดับ
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
3.1 คะแนนเฉลี่ยชุดการสอนที่สร้างขึน้ อยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ
3.2 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาคะแนนหลังเรียน
สูงขึน้ กว่าคะแนนก่อนเรียน
3.3 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มที่
มีเกรดเฉลี่ยสูง นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยปานกลาง และ
นักศึกษาทีม่ เี กรดเฉลีย่ ตํ่า มีพฒ
ั นาการเรียนรูไ้ ม่แตกต่างกัน
เมื่อเรียนด้วยชุดการสอนทีส่ ร้างขึน้ เรื่องสมการแมกซ์เวลล์
4. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
4.1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชาพืน้ ฐานวิศวกรรมแม่เหล็ก
ไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมนํ าไปใช้ ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาหลักสูตรรายวิชา คําอธิบาย
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รายวิชา จุดประสงค์รายวิชา ขอบข่ายและเนื้อหา วิชา
พืน้ ฐานวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
4.2 กําหนดแบบแผนการทดลอง การวิจยั ครัง้ นี้เป็ น
การวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) คือ ทํา
การทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว มีการทดสอบ
ก่อนเรียน และหลังเรียน
4.3 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.3.1 ประชากร ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
(113-32-08) หลักสูตรครุ ศ าสตร์อุ ตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ ก ส์ และโทรคมนาคมที่ล ง
ทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
4.3.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ กลุ่มตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คัดเลือกด้วยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชา พืน้ ฐานวิศวกรรมแม่เหล็ก
ไฟฟ้า (113-32-08) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จํานวน 30
คน คํานึงเวลาในการจัดการเรียนการสอนและความพร้อม
ของผู้เรียนเพื่อไม่ให้มผี ลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอนตามปกติท่มี ีอยู่ตามตารางสอน และกลุ่มตัวอย่างนี้
สามารถเป็ นตัวแทนของประชากรทัง้ หมดได้ เนื่องจากได้
ผ่ านการสอบคัดเลือ กเข้า มาด้ว ยหลักเกณฑ์เ ดียวกับ
ประชากรทุกประการ
4.4 การสร้างเครื่องมือในการวิจยั
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ชุดการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน คุ ณวุ ฒิระดับอุ ด มศึก ษาแห่ งชาติ รายวิช า
พืน้ ฐานวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า มีขนั ้ ตอนดังนี้
4.4.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
พืน้ ฐานวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้ได้หน่วยการเรียน
หัวเรื่อง และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา พื้นฐานวิศวกรรม
แม่เหล็กไฟฟ้า รหัสวิชา (113-32-08)
4.4.1.1 การสร้างชุดการสอน ผู้วิจ ัยได้
กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละ หัวเรื่อง เพื่อ
ระบุ ถึ ง พฤติ ก รรมที่ ต้ อ งการให้ ผู้ เ รี ย นเปลี่ ย นแปลง
หลังจากได้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในหัวเรื่องนัน้ ๆ
และวิเคราะห์เนื้อหา โดยการนํ าหัวเรื่องจากการกําหนด
โครงการสอนมาวิเคราะห์ในตารางวิเคราะห์หลักสูตรทํา
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การหานํ้าหนัก และความสําคัญของแต่ละหัวข้อเรื่อง เพื่อ
เป็ นประโยชน์ ในการสร้างข้อสอบให้ครอบคลุ มเนื้ อหา
ตลอดจนเป็ นแนวทางในการเลือกวิธสี อน กิจกรรม สื่อการ
สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและพฤติกรรมทีม่ ุ่งหวัง
4.4.1.2 สร้ า งคู่ มื อ ครู มี ข ัน้ ตอนดั ง
ต่อไปนี้ วิเคราะห์ความรูพ้ น้ื ฐานในบทเรียน ออกแบบการ
นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย นกํ า หนดขัน้ ตอนการสอนในตาราง
ปฏิบตั กิ าร จัดทําแบบร่างกระดาน จัดทําใบเนื้อหาเป็ น
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สมการแมกซ์เวลล์ มี
จํานวนเนื้อหา 34 หน้า
4.4.1.3 การสร้างแบบทดสอบประกอบ
ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนและแบบทดสอบ 30
ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน จํานวน
์
30 ข้อ ผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบและประเมินเพื่อวิเคราะห์หา
ค่าความเทีย่ งตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนจํานวน 30 ข้อและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
จํานวน 30 ข้อ พบว่าดัชนีความสอดคล้องมีคา่ ระหว่าง 0 –
1 เท่ากับ 0.69 แบบทดสอบนําไปทดลองใช้จาํ นวน 30 ข้อ
4.4.2 การสร้างสื่อการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีขนั ้ ตอนการสร้างดังนี้
ศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละหัวข้อเรื่องและ
หัวข้อย่อย วิเคราะห์ส่อื การเรียนการสอน สื่อการสอนมี
ทัง้ หมด 3 ประเภทดังนี้โปรแกรมนําเสนอเพาเวอร์พอยต์
จํานวน 34 เฟรม โปรแกรมจําลอง Wolfram Mathematic
7 และชุดสาธิต 4 ชุด ผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 ท่าน ทีม่ ตี ่อชุดการสอนทัง้ หมด 4
ด้านปรากฏว่า ด้านวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ( X =
4.20, S.D.= 0.55) ด้านเนื้อหาวิชา ( X = 3.86, S.D.=
0.75) ด้านสื่อการเรียนการสอน งานนํ าเสนอเพาเวอร์
พอยด์ ( X = 4.24, S.D = 0.80) ด้านการประเมิน ( X =
3.68, S.D.= 0.49) โดยผลการประเมินคุณภาพชุดการ
สอนทุ ก ด้ า นมี ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น เท่ า กั บ 3.98
หมายความว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นด้วยมากกับชุดการสอน

ระดับปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม คณะครุ ศาสตร์อุ ตสาหกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจํานวน 30
คน ซึ่ ง ผู้ วิ จ ั ย ใช้ วิ ธี เ ลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยดําเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
แนะนํ าการใช้ชุ ดการสอนให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ทราบถึงวัตถุประสงค์และวิธกี ารทีจ่ ะเรียนด้วยชุดการสอน
วิชาพืน้ ฐานวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
ทําการทดสอบผูเ้ รียนก่อนเรียน ในทุกหัวข้อการเรียน
โดยใช้ แ บบทดสอบจํ า นวน 30 ข้ อ ชุ ด เดี ย วกับ ที่ ใ ช้
ทดสอบหลังเรียน
ดําเนินการสอนโดยการใช้ชุดการสอนทีส่ ร้างขึน้ เรื่อง
สมการแมกซ์ เ วลล์ เป็ น จํ า นวน 3 ครัง้ ๆ ละ 3 คาบ
หลังจากจบในแต่ละหัวข้อการเรียน ทําการทดสอบผูเ้ รียน
โดยใช้แบบทดสอบท้ายบทเรียนในแต่ ละหัวข้อ รวม
ทัง้ หมด 30 ข้อ หลังจากเรียนครบทัง้ 8 หัวข้อแล้ว จึงทํา
การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ เพื่อนําผลที่
ได้ไปหาความ ก้าวหน้าทางการเรียนต่อไป

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดําเนินการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจยั โดยนํ า
ชุดการสอนที่ได้ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษา
ทีล่ ง ทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของชุดการสอน
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6. ผลของการวิ จยั
ชุ ด การสอนที่ ส ร้ า งขึ้ น ในวิ ช าพื้ น ฐานวิ ศ วกรรม
แม่เหล็ก ไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุ วรรณภู มิ แสดง
ส่วนประกอบของชุดการสอนดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

แม่เหล็กไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน
30 คน สรุปผลได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ด้านที่
1.
2.
3.
4.

รูปที่ 2 ส่วนประกอบของชุดการสอน
รายละเอียดของชุดการสอน ประกอบด้วย คู่มอื ครู ซึง่
มีวตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จํานวน 15 ข้อ ใบเนื้อหา
จํานวน 34 แผ่น แบบร่างกระดาน แบบทดสอบท้าย
บทเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิจํ์ านวน 30 ข้อ สื่อ
เพาเวอร์พอยต์จํานวน 52 เฟรม และโปรแกรมจําลอง 1
โปรแกรม
ผลจากการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั สรุปผลได้
ดั ง นี้ คื อ ผลจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ 5 ท่ า นประเมิ น ความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ
(IOC) ค่า ความสอดคล้องวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบทัง้ หมด 50 ข้อ
ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ดําเนิ นการโดยนํ าข้อสอบ
จํานวน 50 ข้อไปทดลองใช้กบั นักศึกษาที่เคยเรียนวิชา
พื้นฐานวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า จํานวน 30 คน เพื่อหา
อํานาจการจําแนกของแบบทดสอบและนํ าค่าคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์ความเชื่อมันของแบบทดสอบโดยใช้
่
สูตร
ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) หรือ K.R.-20
ได้ค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบทั
่
ง้ ฉบับ rtt = 0.942
นํ า ข้อ สอบให้ ผู้ เ รี ย นที่ ผ่ า นการเรี ย นวิ ช าพื้ น ฐาน
วิศวกรรมแม่ เหล็กไฟฟ้ า จํ านวน 30 คน ข้อสอบมีค่ า
ความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.33 ถึง 1.00 และค่าอํานาจการ
จําแนกอยู่ในช่วง 0.3 ถึง 0.7
ผลการนํ าชุดการสอนไปใช้ทดลองกับกลุ่ มตัวอย่าง
เป็ น นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 สาขาวิ ศ วกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโทรคมนาคม คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ ว รรณภู มิท่ีล งทะเบีย นเรีย น วิช าพื้นฐานวิศวกรรม
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5.

ข้อคําถามความคิดเห็น
ในแต่ละด้าน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้
ั
ด้านทักษะทางปญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวม

�
X

S.D.

1.14
1.60
2.70

ระดับความ
คิดเห็น
0 น้อยทีส่ ุด
0 น้อยทีส่ ุด
0.53 ปานกลาง

1.30

0.19

น้อย

4.55

0.11

มากทีส่ ุด

2.26

0.22 ปานกลาง

จากตารางที่ 1 ผลวิเ คราะห์ ม าตรฐานผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน พบว่า ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม (�X =
1.14, S.D.= 0) และด้านที่ 2 ความรู้ (�X = 1.60, S.D.= 0)
มีค่ าน้ อยที่สุด และด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (�X = 1.30, S.D.=
0.19) มีค่าน้อย ชุดการสอนที่สร้างขึน้ ไม่ครอบคลุมตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท ัง้ 5 ด้า น ควรปรับ ปรุ งด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ มากที่สุด รองลงมาด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบท้ายบทเรียน
รายการ
แบบทดสอบเก็บ
คะแนนครัง้ ที่ 1
แบบทดสอบเก็บ
คะแนนครัง้ ที่ 2
แบบทดสอบเก็บ
คะแนนครัง้ ที่ 3
รวม

N

คะแนน
เต็ม

30

10

8.07

0.64

80.67

30

10

8.67

0.58

86.7

30

10

8.20

0.55

82

30

30

8.31

1.35

81.11

�
X

(S.D.) ร้อยละ

จากตารางที่ 2 แบบทดสอบท้ายบทเรียนครัง้ ที่
2 มีคะแนนเฉลีย่ สูงสุด 8.67 (S.D.= 0.58) รองลงมาคือ
แบบทดสอบท้ายบทเรียนครัง้ ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 8.20
(S.D.= 0.55) และคะแนนแบบทดสอบท้ายบทเรียนครัง้
ที่ 1 มีคะแนนเฉลีย่ น้อยสุด 8.07 (S.D.= 0.64)
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ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
แบบทดสอบ
คะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียน (เต็ม 30)
คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน (เต็ม 30)

N

�
X

S.D

30

5.37

30

24.00 1.70

t

1.83
55.813*

จากตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่ จากการทําแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลีย่ ก่อนเรียน
ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของ
นักศึกษา
กลุ่ม
N
ก่อนเรียน
หลังเรียน
เปรียบเทียบ
ก่อนเรียนหลังเรียน

เกรด เกรดเฉลีย่
เกรด
F
เฉลีย่ สูง ปานกลาง เฉลีย่ ตํ่า
6
12
12
�
6.33
5.58
4.66
X
S.D. 1.21
1.83
1.92
�
26.5
24.25
22.5
X
3.143
0.45
1
S.D. 1.05
�
18.67
17.83
X 20.17
S.D. 0.41
1.83
1.85

จากตารางที่ 4 ความก้า วหน้ า ทางการเรีย นของ
นักศึกษา กลุ่มสูง กลุ่มกลางและกลุ่มตํ่า ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
7. สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิ จยั
7.1 สรุปผลการวิจยั
7.1.1 ชุดการสอนเรื่องสมการแมกซ์เวลล์ทส่ี ร้าง
ขึน้ ไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทงั ้ 5 ด้าน
ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นด้วยกับด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาก
ทีส่ ดุ ( X = 4.55, S.D. = 0.11)
7.1.2 คะแนนเฉลีย่ จากการทําแบบทดสอบหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าหลังจากที่เรียนด้วยชุด
การสอนที่สร้างขึ้นแล้วนัก ศึกษามีผลสัม ฤทธิท์ างการ
เรียนสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
7.1.3 คะแนนเฉลีย่ ความก้าวหน้าทางการเรียน
ของนั ก ศึก ษาที่ม ีเ กรดเฉลี่ย ต่ า งกัน 3 ระดับ มีค วาม
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ก้าวหน้าทางการเรียนไม่แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ว่ า ชุดการสอนเรื่อง
สมการแมกซ์เวลล์ทส่ี ร้างขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในสมมติฐาน และเมื่อทําการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรีย น
พบว่ าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ าคะแนนเฉลี่ยก่ อน
เรียน และคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้ าทางการเรียนของ
นักศึกษาที่มเี กรดเฉลี่ยต่างกัน 3 ระดับ มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน แสดงว่าการเรียนโดยใช้ชุด
การสอนที่ ส ร้ า งขึ้น มานี้ ทํ า ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ค วาม
สามารถสูงขึน้
7.2 การอภิปรายผลการวิจยั
7.2.1 ชุดการสอนเรื่องสมการแมกซ์เวลล์ทส่ี ร้าง
ขึ้นไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทงั ้ 5 ด้าน
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านที่ 2 ความรู้ มีค่าน้อยทีส่ ดุ อาจเป็ นเพราะผูเ้ ชีย่ วชาญ
ขาดทั ก ษะการสอนเชิ ง บู ร ณาการในด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และด้านความรู้ ทํ าให้ไม่ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ท ัง้ 5 ด้ า นซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจยั ของสมมารถ [3]
7.2.2 คะแนนเฉลีย่ จากการทําแบบทดสอบ
หลัง เรีย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรีย น เป็ น เพราะเมื่อ ผ่ า นการ
เรียนรูด้ ว้ ยชุดการสอนเรื่องสมการแมกซ์เวลล์ทส่ี ร้างขึน้
แล้วนักศึกษามีความรูม้ ากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของศิวดล [4]
7.2.3 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าทางการ
เรียนของนักศึกษาที่มเี กรดเฉลี่ยต่างกัน 3 ระดับ มีความ
ก้าวหน้าทางการเรียนไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะชุด
การสอนที่สร้างขึน้ ช่วยลดการจินตนาการ และครอบคลุม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาทัง้ 3 กลุ่ม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิเชษฐ์ [5] เรื่องการสร้างและ
หาประสิทธิภาพชุ ดการสอนวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ งระบบการสื่ อ สารแบบดิ จิ ต อล
หลัก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตร์ บ ัณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

7.3 ข้อเสนอแนะ
7.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
ควรจัดให้ม ีการฝึ กอบรมเพื่อให้อาจารย์ได้เพิ่มพูน
ความรู้ด้ า นกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดับ อุ ด มศึก ษา
แห่งชาติ รวมทัง้ ให้อาจารย์มคี วามรู้เชิงปฏิบตั เิ พื่อให้มี
ทักษะการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความรู้
พืน้ ฐาน เช่น การเขียนฟลักซ์แม่เหล็กไฟฟ้าให้ถูกต้อง
7.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
สําหรับการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรสร้างชุดการสอน
ทีส่ มบูรณ์ครบถ้วนทัง้ รายวิชาเพื่อให้คลอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานผล
การเรี ย นรู้ ท ั ้ง 5 ด้ า น มี เ นื้ อ หาและสื่ อ ครอบคลุ ม
วัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์
หลัก สู ต รจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ หาประสิท ธิ ภ าพและ
ความก้าวหน้ าในการเรียนที่เรียนด้วยชุ ดการสอนวิชา
พืน้ ฐานวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าทีส่ มบูรณ์ทงั ้ วิชา

[5] พิ เ ช ษ ฐ์ พุ ม ม า . (2548). ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ ห า
ประสิ ท ธิ ภาพชุ ด การสอนวิ ช าวิ ศ วกรรมการ
สื่ อ สารอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ เรื่ อ งระบบการสื่ อ สาร
แบบดิ จิตอล หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต
พระนครเหนือ
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