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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
เรื่องวิศวกรรมสายส่งความถี่สูง 2) ทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา และ 3) ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบสะเต็มศึกษาที่พฒันาขึ้นประกอบดว้ย คู่มือครู ชุดส่ือการสอนสะเต็มศึกษา และแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาจํานวน 35 คน  
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาข่ายงานสื่อสารและสายส่ง โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบสะเต็มศึกษาเรื่องวิศวกรรมสายส่งความถ่ีสูงสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.00 และ S.D.= 0.15)  2) ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของเมกยุแกนส์ (มีค่าเท่ากับ 1.25)  และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานของชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.01 และ S.D.= 0.22) ดังนั้น 
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคญั: กระบวนการเรยีนรู้แบบสะเต็มศึกษา, วศิวกรรมสายส่งความถี่สูง, ชดุกจิกรรมการเรียนการสอน 
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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 
การศึกษาประเทศไทยในยุค 4.0 เป็นการเรียน 

การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ที่มี 
อยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกน้ีมาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่มาตอบสนองความต้องการ
ของสังคม รวมทั้งเป็นการเครื่องมือที่ สําคัญในการ
ยกระดับคุณภาพแรงงานที่ทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะสําคัญ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และทักษะการยืดหยุ่นทางความคิด 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาและสร้างให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ความมุ่งหมายการศึกษาระดับอดุมศึกษาของประเทศ 
คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้กําลังคนที่มี
สมรรถนะระดับสูงที่ รองรับกับความต้องการของ
ประเทศชาติ [1] ดังน้ันการพัฒนากําลังคนทางด้าน
เทคโนโลยีชั้นสูงจึงเป็นหน้าที่สําคัญของสถาบันการศึกษา 
ซึ่งพบว่าการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
ทางด้านวิศวกรรม ส่วนใหญ่มีเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐานของเทคโนโลยี
เหล่านั้นมาจากความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์  ฉะนั้นการผลิตบัณฑิตทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่จะให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ดังกล่าวข้างต้น จากการสํารวจถึงสภาพการเรียนการ
สอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ [2] จากสถาบันการศึกษาที่มี
การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พบว่าผู้สอนและผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีให้มีความหลากหลาย ที่
สามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเป็นรูปธรรม [3] 
และรองรับกับการเข้าสู่ประเทศไทยยุค 4.0 

การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ [4] ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ที่ใช้สร้างความรู้และ
ทักษะผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ระดับชั้นของผู้เรียน โดยที่ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เป็น

กระบวนการสืบเสาะแก้ไขปัญหา ศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
เป็นกระบวนการแก้ปัญหา ปรับปรุ งและพัฒนา
กระบวนการเพ่ือตอบสนองความต้องการโดยผ่าน
กระบวนการทํางานทางเทคโนโลยี   ศาสตร์ด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์เป็นการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ศาสตร์ด้าน
คณิตศาสตร์เป็นกระบวนการคํานวณ การเปรียบเทียบ 
การจําแนก การจัดกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าการจัดการ
เรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาสามารถทําให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบด้วย ทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการส่ือสาร เป็นต้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนตามกระบวนการสะเต็มศึกษาที่มุ่งการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
สําหรับใช้ในการศึกษาด้านวิศวกรรมสายส่งความถี่สูง
หรือรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถพฒันาชุดกิจกรรม
ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการสร้าง
จินตนาการและเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนให้มี
ความคิดที่หลากหลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
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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ปที่ 1จําเป็นต้อ
เหมาะสมเพื่อ
ธิภาพและตาม

นแบบ REPEA

น 
มายถึง นวัตกร
ารสอน ส่ือการส
ดทําขึ้นตามเน้ือ
ะระบุกิจกรรมก
ถนําไปใช้ประก

การ
จใน

[6]
กษา
ด้แก่ 
ของ 
ของ 
ของ 

PEA) 
ทวน 
ที่ 3 
การ
และ
การ
องมี
อให้
มผล

รรม
สอน 
อหา
การ
กอบ 

การ
โดย
กิจ
กับ
สา
ด้ว
 
4. 

กา
วิศ
กา
แบ
ออ
แบ
คว

แล
มห
ผู้วิ
พื้น
คล่ื
ส่งไ
1. พ

2

 

รู

ศึก
โด
กร
ที่บู

รสอนทีส่่งเสริมใ
ยในงานวิจัยนี้
กรรมที่มีความห

บระดับของผู้เรี
มารถช่วยให้ผู้
ยตนเอง 

 วิธีดําเนินงาน
4.1  การศึกษ
การวิจัยครัง้นี้
รสอนตามกระ
วกรรมสายส่งค
รพัฒนาชุดกิจ

บบสะเต็มศึกษ
อกแบบกิจกรรม
บบทดสอบ ตล
ามถี่สูงและที่เกี
4.2  การวเิคร
ศึกษาและวิเค

ละสายส่ง หลัก
หาวิทยาลัยเทคโ
จัยเลือกเนื้อห

นฐานสายส่งคว
ืนนิ่ง 3) ไดอะแ
ไมโครสตริปแล
พื้นฐานสายส่งความถี่สูง

2.สมการคล่ืนของสายส่ง

  ประเภทสายส่ง
  สมการของสายส่ง
 สมการแรงดัน กระแสและ 
 กําลังไฟฟ้าท่ีเกิดในวงจรสา

  สมการคล่ืน
อิมพีแดนซ์ทางเข้าของวง
 สัมประสิทธิ์การสะท้อนแ

รูปที่ 2 การวเิค
4.3  การพัฒน
การพัฒนาชุด

กษา จะประกอบ
ยใช้รูปแบบก
ะบวนการเรียน
บูรณาการ 4 ศ

ใหผู้้เรยีนได้ควา
้ได้มีการพัฒน
หลากหลาย แล
รียน นอกจาก
เรียนได้ศึกษา 

นวิจัย 
ษาข้อมูล 
นี้ได้ดําเนินการส
ะบวนการเรียน
ความถี่สูง โดย
จกรรมการเรีย
ษา การสร้างส่ือ
มการเรียนการ
ลอดจนเนื้อหาท
กี่ยวข้อง 
ราะห์หลักสูตรร
คราะห์หลักสูต
กสูตรครุศาสต
โนโลยีพระจอม
หาจํานวน 4 
ามถี่สูง 2) สม
แกรมสมิทธ์แล
ละการประยุกต์

ข่ายการส่ือสารและสาย

ง

และคลื่นน่ิง

ายส่ง

งจร
และคลื่นนิ่ง

คราะห์วิชาข่าย
นากิจกรรมกา
ดกิจกรรมการเ ี
บด้วย การจัดกิ
ารเรียนรู้ REP
นรู้แบบสะเต็มศึ
ศาสตร์เข้าด้วยก

ามรูอ้ยา่งเตม็ปร
นาและออกแบบ
ละมีส่ือการสอนท
กนั้นชุดกิจกรร
ค้นคว้า และห

สร้างชุดกิจกรร
นรู้แบบสะเต็มศึ
ยการศึกษาข้อมู
ยนรู้ กระบวนก
อประกอบการ
รสอน และกา
ทางด้านวิศวกร

รายวิชา 
ตรรายวิชาข่ายก
ตร์อุตสาหกร
มเกล้าพระนคร

หน่วยเรียน
มการคล่ืนของส
ะการใช้งาน แ

ต์ใช้งาน 

ยส่ง

3.ไดอะแกรมสมิทธ์

4.สายส่งไมโครสต
การประยุกต์ใช

   ส่วนประกอบแผนภูมิ
   การนําแผนภูมิสมิทธ
   การแมทช่ิงสายส่งโด

   ข่ายงานสองขั้ว
  สายส่งไมโครสตริป
  วงจรไมโครเวฟและก

ยการส่ือสารแล
รเรยีนการสอน
เรียนการสอนแ
กิจกรรมการเรีย
PEA M
ศึกษาที่มีการจั
กัน โดยที่ศาสต

 

ระสิทธภิาพ 
บให้มีแผน
ที่เหมาะสม
รมดังกล่าว
าความรู้ได้

รมการเรียน
ศึกษาเรื่อง
มูลเกี่ยวกับ
การเรียนรู้
รสอน การ
รออกแบบ
รรมสายส่ง

การส่ือสาร
รมบัณฑิต 
รเหนือ โดย
น ได้แก่ 1) 
สายส่งและ
ละ 4) สาย

ธ์และการใช้งาน

ตริปและ
ช้งาน

มิสมิทธ์
ธ์ไปใช้งาน
ดยใช้สตับ

การประยุกต์ใช้งาน
 

ละสายส่ง  
น 
แบบสะเต็ม
ยนการสอน
odel ตาม
จัดกิจกรรม
ตร์ทางด้าน 
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Science จะเป็นการเรียนรู้จากการค้นคว้า การสืบค้น 
การแก้ไขปัญหา และการพิสูจน์ความจริงอย่างมีลําดับ
และขั้นตอนเหมาะสม ศาสตร์ทางด้าน Technology 
เป็นการนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน การบันทึกและนําเสนอข้อมูล การสํารวจตรวจสอบ 
และการวิเคราะหข์้อมูล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ ศาสตร์ทางด้าน Engineering 

เป็นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การออกแบบ การ
วางแผนและการบูรณาการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม 
และศาสตร์ทางด้าน Mathematic เป็นกระบวนการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อ
ค้นหาคําตอบให้ได้คําตอบอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
โดยแผนกิจกรรมการเรียนการสอนแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ REPEA 
REPEA 

Learning Model 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM education activities) 

S  T  E  M  

R 
(Recall) 

- การค้นคว้า/สืบค้น 
- การสรุปผล 
- การแก้ไขปัญหา 

- การใช้เว็บไซต์ 
- การใช้โปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์ 
- การใช้สื่อการสอน 

- กระบวนการเรียนรู้ 
- วิธีการศึกษา/คน้คว้า 
- การออกแบบลําดับ   
  แนวความคิด 

- การเปรียบเทียบข้อมูล 
- การทําแบบฝึกหัด 

E 
(Explanation) 

- การวิเคราะห์ข้อมูล 
- การสรุปผล 
 

- การใช้โปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์ 
- การใช้สื่อการสอน 

- กระบวนการเรียนรู้ 
 

- การเปรียบเทียบข้อมูล 
- การคํานวณหาคําตอบ 

P 
(Participation) 

- การบันทึกผล 
- การแก้ไขปัญหา 
- การคิดวิเคราะห์ 
- การสรุปผล 

- การใช้โปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์ 
- การใช้สื่อการสอน 
- การสร้างชิ้นงาน 

- กระบวนการปฏิบัติงาน 
- การออกแบบและ  
  จัดลําดับวิธีการเรียนรู้ 

- การเปรียบเทียบข้อมูล 
- การคํานวณหาคําตอบ 

E 
(Exchange) 

- การคิดวิเคราะห์ 
  ข้อมูลและให้เหตุผล 
- การสรุปผล 

- การใช้โปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์ 
- การใช้สื่อการสอน 

- กระบวนการนําเสนอ 
- การออกแบบข้ันตอน 
  แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

- การเปรียบเทียบข้อมูล 
- การคํานวณเชิงสถิติ 

A 
(Assessment) 

- การแก้ไขปัญหา 
- การคิดวิเคราะห์และ 
  ให้เหตุผล 
- การสรุปผล 

- การใช้สื่อการสอน 
 

- กระบวนการเรียนรู้ 
- กระบวนการทดสอบ/  
   ประเมิน 

- การทําข้อสอบ 
- การคํานวณ 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เชิงสถิติ 

 
 4.4  การสร้างชดุกิจกรรมการเรียนการสอน 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่องวิศวกรรมสาย
ส่งความถี่สูง ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่
ประกอบด้วย คู่มือครู ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาและ
แบบทดสอบ ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

  4.4.1 คู่มือครู ประกอบด้วย แผนกิจกรรมการ
สอน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ตารางปฏิบัติการ 
โปรแกรมนําเสนอเพาเวอร์พอยต์  ใบเนื้ อหาและ
แบบทดสอบ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
รูปที่ 3 คู่มือครูตามกระบวนการสะเต็มศึกษา 
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 4
 

โดยใช้ฟังก
โปรแกรม 
เช่ือมโยงกั
ป้อนค่าเริ่
การแสดงผ
คํานวณผ
คํานวณข
แผนภูมิสมิ
และรูปที่ 
 
 
 

รูปที่ 4 

   
 
 
 

 

รูปที่ 5
   

การวัดคุณ
สามารถวัด
ค่าอิมพีแด
ทํางานโด
วงจร PW
คอนโทรล
กราฟิกแล
ดังรูปที่ 6 

4.4.2  ชุดสื่อก
1) โปร

ก์ชั่นของ GUI 
MATLAB ที่ส

กับผู้ใช้ที่มีแบ่ง
มต้น 2) ส่วนก
ผล โดยโปรแกร
ลการตอบสนอ

ของสายส่งแบบ
มิทธิ์และการป
5 

โปรแกรมจําล

5 โปรแกรมแผ
 2) ชุดเ

ณลักษณะและ
ัดขนาดคล่ืนยืน
ดนซ์คุณลักษณ
ดยใช้วงจรกําเ

WM และวงจร
ลเลอร์รุ่น Ardu
ละตัวเลขโดยใช้

การเรยีนรู้แบบ
รแกรมจําลองค
(Graphic Use
สร้างขึ้นภายใต้
เป็น 3 ส่วน ไ
การประมวลผล
รมที่พัฒนาขึ้น
องสัญญาณใน
บปิดและเปิด
ระยุกต์ใช้งาน 

 
 
 

 
 
 
 

องการทาํงานข
 

 

 
ผนภูมิสมิทธ์แล
เครื่องมือวัดแบ
ะคล่ืนยืนของว
นแบบเปิดวงจร
ณะของสายส่งได้
เนิดความถี่คว
ร Rectifier ค
uino ที่สามาร
ช้โปรแกรม GU

สะเต็มศึกษา
อมพิวเตอร์พัฒ
er Interface) 
ต้รูปแบบของเม
ได้แก่ 1) ส่วนก
ล และ 3) ส่วนข
ประกอบด้วย ก

นวงจรสายส่ง ก
วงจร และการ
ดังแสดงในรูปท

ของวงจรสายส

ะการประยกุต์
บบเสมือนสําห
วงจรสายส่ง โ
รและแบบปิดว
ด้ ชุดเครื่องมือวั
วบคุมด้วยแรง
ควบคุมด้วยไมโ
รถแสดงผลเป็น

UI-MATLAB แส

ฒนา
 ใน
มนูที่
การ
ของ
การ
การ
รใช้
ที่ 4 

ส่ง 

ต ์
หรับ
โดย
งจร 
วดันี้
งดัน  
โคร 
นรูป
สดง

 

 
 

กา
แฮ
จะ
แบ
ที่ต้

 
 
 
 

โดย
คว
4.0
มีค
Lit
คว
ไม่เ

สอ
นัก
ส่ือ
ขอ
จําน
กา

 

รูปที่ 6
 3

รออกแบบตัวก
ร์พิน [7] สําหรั
มีการกําจัดแถ

บบเปิดวงจรเพื่อ
ต้องการ แสดงดั

รูปที่ 7
จากรูปที่ 7 เป็

ยใช้เครื่องวิเคร
ามถี่แถบผ่านส

05 GHz และมี
ความสอดคล้อ
e และโปรแกร
ามถี่สูง ๆ จะมี
เกิน ±10 %  
4.5  การทดล
ผู้วิจัยได้ดําเนิ
นที่พัฒนาขึ้นไ

กศึกษาปริญญ
อสารและสายส่
งมหาวิทยาลัย
นวน 35 คน  โด
รเรียนรู้ ประก

 

 
 
 

 
 
 

6 ชุดเครื่องมือว
 

3) ชุดส่ือตัวก
กรองความถ่ีแถบ
รับใช้เป็นส่ือต้น
ถบความถี่แคบ
อควบคุมย่านก
ดังรูปที่ 7 

 
 

 
วงจรตัวกรองค
ป็นการทดสอบ
ราะห์โครงข่าย
สามารถตอบสน
แถบความถี่หย
งกับการใช้โปร
รมจําลอง CST 
มีความคลาดเค

ลองและการเก็บ
นินการนําเอาชุ
ไปทดลองใช้งา

ญาตรีที่ลงทะเบี
ง หลักสูตรอุต
เทคโนโลยีพระ
ดยเริ่มจากการ
กอบด้วย คู่มือ

วดัแบบเสมือน

กรองความถี่ต้น
บผ่านแบบอินเ
นแบบในการเรีย
บโดยใช้วงจรเร
การตอบสนองท

ความถี่แถบผ่า
ผลการจําลองแ
ยไฟฟ้า ซึ่งพบว
นองความถี่ใน
ยุดที่ความถี่ 2.
รแกรมจําลอง

T โดยผลที่ได้จา
คล่ือนจากผลก

บรวบรวบข้อมูล
ชุดกิจกรรมกา
านกับกลุ่มตัวอ
บียนในรายวิช
ตสาหกรรมศาส
ะจอมเกล้าพระ
แนะนําการใช้ช
ครู ใบเน้ือหา 

 

น 
นแบบ โดย
เตอร์ดิจิทัล
ยนการสอน 
รโซเนเตอร์
ทางความถี่

น 
และการวัด
ว่าตัวกรอง
ช่วง 0.90-
45 GHz ที่
ง SONNET 
ากการวัดที่
การจําลอง 

ล 
รเรียนการ
ย่าง ที่เป็น
ชาข่ายงาน
สตร์บัณฑิต
ะนครเหนือ
ชุดกิจกรรม
ชุดส่ือการ
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เรียนรู้สะ
รายวิชาข
รายละเอีย
สอนด้วย
2/2559 ห
วัดผลสัมฤ
วิเคราะห์
มาตรฐาน 
โดยแบบป
การสอนข
ของนักเรี
scale) แบ
กิจกรรมก
 
 
 
 
 

รูปที่ 
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 จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านส่ือ
การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5 คน 

5.2  ผลการทดสอบประเมินประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรยีนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

ผลการดําเนินการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
 

แบ
บท

ดส
อบ

 

คะ
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นเต็
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แน

นส
งูส

ุด 
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่ําส

ุด 
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ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
เมกุ

ยแ
กน

ส์ 

ก่อนเรียน 80 34 16 23.51 1.25 หลังเรียน 80 61 30 45.31 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการทาํแบบทดสอบกอ่นเรยีน
และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 35 คน ซึ่งผลของ
การทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
23.51 คะแนน และผลการทําแบบทดสอบหลังเรียนได้
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 45.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม
เท่ากับ 80 คะแนน และเม่ือหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยใช้
สมการการหาประสิทธิภาพของเมกุยแกนส์ [9]  พบว่ามี
ค่าเท่ากับ 1.25 แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 

5.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
รายการ X  S.D. แปลผล 

1. ด้านการเรียนการสอน 3.81 0.36 มาก 
2. ด้านส่ือโปรแกรมจําลอง 4.31 0.34 มากที่สุด 
3. ด้านส่ือชุดทดลอง 4.08 0.32 มาก 
4. ด้านส่ือของจริง 4.25 0.45 มากที่สุด 
5. ด้านการวัดและประเมินผล 3.59 0.31 มาก 

ค่าผลเฉลี่ย 4.01 0.22 มาก 
 

จากตารางที่ 5 แสดงระดับการวัดความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
จากการนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 35 คน ผลการ
วัดระดับความพึงพอใจของผู้เรียน แสดงดังตารางที่ 5 ซึ่ง
พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.01) เนื่องจากชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นให้
มีการบูรณาการของกิจกรรมที่เหมาะสมโดยใช้ส่ือการ
สอนที่หลากหลายในการเรียนการสอน  ทําให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
 
6.  สรุปผลและอภิปรายผล 

6.1 ผลของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น
จะถูกประเมินคุณภาพโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญทีส่อนในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5 คน ซึ่งพบว่าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น
มีคุณภาพความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.00) ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ N. Koocharoenpisal 
[11] ที่พบว่า กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ 
สะเต็มศึกษามีความหลากหลายที่สามารถเสริมสร้าง
ความสนใจกับผู้เรียนให้เกิดการบูรณาการความรู้ระหว่าง
วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
เพื่อมาแก้ปัญหาที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม  
  6.1.2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยใช้สมการการหา
ประสิทธิภาพของเมกุยแกนส์ พบว่ามีค่าเท่ากับ 1.25 
แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ ซึ่ง
กระบวนการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้นและมีประสิทธิภาพที่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ K. Ruangsiri [12] พบว่าการ
พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมที่ใช้ฟังก์ชั่น GUI ของ
โปรแกรมเเมทแลปสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนระบบที่เหมาะสม 
  6.1.3  ผลการวัดระดับความพึงพอใจของผู้เรียน 
พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.01) เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เป็นสําคัญโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
การสอน มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมี
ขั้นตอน และมีทักษะการสื่อสาร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและวิธีการสอนที่เหมาะสมท่ีใช้ส่ือการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
J. Penporn  [13] ที่พบว่าการจัดการเรียนการสอน
สมัยใหม่ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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