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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
ส�าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เครื่องมือ ประกอบด้วย ชุดการสอน  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุด 
การสอน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จ�านวน 33 คน  
สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพชองชุดการสอนวิชา การส่ือสารข้อมูลและ 
เครอืข่ายส�าหรบันกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 84.85/83.33 ซึง่มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดไว้ ที ่80/80 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา 
ทีเ่รยีนด้วยชดุการสอนก่อนและหลงัเรยีนพบว่า มค่ีาเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญั
ที่ระดับ 0.01 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่าย รหัส 3204-2003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง X = 4.27) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD. = 0.17) ผลประเมินมีระดับพึงพอใจ ในระดับมาก 

ค�าส�าคัญ: ชุดการสอน, การพัฒนาชุดการสอน  
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Abstract 
 The purpose of this study was to develop learning materials in Network and 
communication subject for high vocational certificate student. In order to study  
effectiveness of the developed tools, achievement test and questionnaire were used. 
Participants were thirty-three students. The data were analyzed using descriptive 
statistics and t-test. The results indicated that the materials’ efficiency value was 
84.85/83.33 which was greater than the given criteria of 80/80. Moreover, post test 
score of the students was significantly higher than their pretest score (p<.01). Finally, 
the survey revealed a mean of 4.27 and a standard deviation of 0.17 which could 
be implied that students felt highly satisfied with the learning materials.

Keywords: The development of teaching set, Develop learning

ที่มาและความส�าคัญ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้ช้ีให้เห็นถึง 
ความจ�าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และ 
มคีวามรอบรู้ อย่างเท่าทนัให้มคีวามพร้อมทางร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ และศลีธรรม สามารถก้าวทนั 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อน�าไปสู่สังคมฐานความรู้อย่างมั่นคง แนวทางการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียม
เด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งมีสมรรถนะทักษะความรู้พื้นฐาน 
ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ, 2549) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนของชาติให้เข้าสู่ยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย 
ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
 การสื่อสารเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างบคุคล กลุม่บคุคล องค์กรตลอดจนการสือ่สารระดบัประเทศ ผ่านช่องทางการสือ่สารในรปูแบบ 
ต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารในปัจจุบันการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ได้ถกูจดัเป็นรปูแบบ การสือ่สารทีม่คีวามทนัสมยั และมบีทบาทความส�าคญัญต่อสงัคมเป็นอยา่งยิง่  
เนื่องจากมีความแตกต่างไป จากการสื่อสารแบบเดิม คือ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร สามารถที่จะโต้ตอบ 
สนทนา แสดงความพงึพอใจวพิากษ์วจิารณ์แบ่งปันข้อมลู ตลอดจนการสร้าง และเผยแพร่ข้อมลูใหม่
สู่สาธารณชนได้ด้วยตนเอง (ณัฏฐชา หน่อทอง, 2551)
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 เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นวัฒนธรรมการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่มีอัตราการใช้งานที่เติบโต
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อ 
การประกอบกิจกรรม และธุรกรรมต่าง ๆ มากมาย เกิดการลงทุนในส่ือออนไลน์ มีการแข่งขัน 
ด้านการโฆษณาการตลาด และอืน่ ๆ  จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ และการก้าวเข้าสู่ 
ศตวรรษที ่21 เป็นในการเตรยีมความพร้อมของนกัศกึษาเพือ่ให้พร้อมเข้าสูศ่ตวรรษที ่21 ซึง่มทีกัษะ 
ที่ต้องเสริม คือ ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ และทักษะด้าน
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี การเรียนรู้ในสาระวิชาควรเป็นการเรียนรู้จากการค้นคว้า  
แสวงหาความรู้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองโดยครูแนะน�า และออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียน 
ได้ประเมนิความรูด้้วยตวัเอง การพฒันาสือ่การเรยีนการสอน และกจิกรรมการสอนทีส่่งเสรมิการคดิ 
และการปฏิบัติเพื่อให้ได้องค์ความรู้มีความจ�าเป็น ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา สื่อที่หลากหลายในเครือข่ายท�าให้ความสนใจของผู้เรียนมีการกระจายผู้เรียนเข้าถึงสื่อ
ตามความสนใจแบบไม่จ�ากัดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท�าให้นักศึกษาให้ความสนใจในการ 
อ่านหนังสือลดลง เอกสารประกอบการสอนท่ีจัดท�านักศึกษาขาดความสนใจท�าให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต�่า ผู้วิจัยได้จัดท�าสื่อการสอนเข้าสู่ระบบออนไลน์รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและ 
เครือข่าย พบว่านักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู้จากสื่อระบบออนไลน์มากกว่าการศึกษาจาก
เอกสารประกอบการสอน ซึง่ได้ท�าการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างก่อน และหลังเรยีน  
พบว่า หน่วยการเรียนที่มีการพัฒนาสื่อและกิจกรรมในระบบออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า 
หน่วยการเรียนอื่น ซึ่งรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เป็นรายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและ 
ปฏิบัติ ส่วนที่มีกิจกรรมในภาคปฏิบัตินักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงอาจเป็นเพราะในสื่อ 
มีการแนะน�ากิจกรรม มีเนื้อหาท่ีให้ความรู้ทีละข้ันตอน และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบัติท�ากิจกรรม และแบบทดสอบ จึงท�าให้ผลการเรียนสูงกว่าการเรียนด้วยเอกสารประกอบ
การสอนควบคู่กับบรรยาย จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดท�าชุดการสอน 
ทีม่กีระบวนการจดัการเรียนรู ้รายวชิาการสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย ทีม่กีารออกแบบ ให้ครบทกุส่วน 
ทั้งวัตถุประสงค์ ค�าชี้แจงการเรียน เนื้อหา กิจกรรมคลุมทั้งรายวิชา เพื่อใช้เป็นส่ือการสอน 
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาชุดการสอน วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการสอน วิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน วิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สมมติฐาน
 1. ชดุการสอนวชิา การสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย รหสั 3204-2003 ส�าหรบันกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด (E

1
/E

2
 = 80/80)

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนด้วย ชดุการสอนวชิา การส่ือสารข้อมลู
และเครือข่าย รหัส 3204-2003 
 3. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนด้วย ชดุการสอนวชิา การส่ือสารข้อมลู
และเครือข่าย ในระดับมาก

นิยามศัพท ์
 ชุดการสอน หมายถึง ชุดของสื่อผสมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นชุดประกอบการสอนของคร ู
ทีม่กีจิกรรมวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย ชุดการสอนวชิาการสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย แบ่งเป็น 10 ชดุ
การสอน ซึง่ประกอบไปด้วยแผนการจดัการเรยีนรู ้แบบทดสอบก่อนและหลังเรยีน เอกสารประกอบ
การสอน คู่มือการใช้งานขุดการสอน
 ประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง ผลการใช้ชุดการสอนแล้วประสบความส�าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง การน�าชุดการสอนที่ได้ออกแบบไว ้
น�าไปทดลองใช้ตามขั้นตอนท่ีก�าหนดเพื่อน�าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขและ 
น�าไปใช้กับกลุ่มทดลองโดยก�าหนดเกณฑ์ให้เป็นตัวเลข เป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยมีค่าเป็น E

1
/E

2

 E
1
 คอื ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ ทีน่กัศกึษาได้รบัโดยเฉล่ีย จากกจิกรรมระหว่างเรยีน 

ในการท�ากิจกรรม ใบงาน ซึ่งก�าหนดไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80
 E

2
 คอื ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ์ คะแนนผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนของชดุการสอนในแต่ละชดุ 

ก�าหนดค่า ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80
 นกัศกึษา หมายถงึ นกัศกึษาระดบัชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) ทีเ่รยีนในรายวชิา 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ระดบัคะแนนของการท�าแบบทดสอบของนกัเรยีนทีเ่รยีน
ด้วยชุดการสอนวชิา การสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย โดยเปรยีบเทยีบระหว่างก่อนเรยีนกบัหลังเรยีน
 ความพงึพอใจ หมายถงึ ระดบัของค่าคะแนนทีม่ต่ีอการเรยีนด้วยชดุการสอน วชิาการสือ่สาร 
ข้อมูลและเครือข่าย โดยมีการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ พึงพอใจระดับมากที่สุด 5 คะแนน 
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พึงพอใจระดับมาก 4 คะแนน พึงพอใจระดับปานกลาง 3 คะแนน พึงพอใจน้อย 2 คะแนน และ 
พึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1. ประชากร ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ภาคเรียนที่ 2/2560 ที่เรียนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
 2. กลุม่ตวัอย่าง ในการวจิยัในครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษา ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 
ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่เรียนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วทิยาลยัอาชวีศกึษาอดุรธาน ีจ�านวน 33 คน ได้มาจากการสุม่แบบ (Cluster Sampling) มห้ีองเรยีน
เป็นหน่วยการสุ่มขอบเขตด้าน

เครื่องมือในการวิจัย 
 1. ชุดการสอนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2006 ประกอบด้วย 10 ชุด
 2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
 1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ประสิทธิภาพของชุดการสอน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการสอน วิชา การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่าย รหัส 3204-2003 ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ภาคเรียนที่ 2/2560  

แนวคิดและทฤษฎ ี
 การสร้างชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ของส�านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษาในครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องเพือ่น�ามา 
ก�าหนดสร้างและเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
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 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุดการสอน
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเอกสารประกอบการสอน
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนการสอน
 4. ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อประกอบการสอน
 5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

กรอบแนวคิดการวิจัย
  

วิธีการศึกษา 
การสร้างและพัฒนาชุดการสอน
 1. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของส�านักคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ปี 2557 โดยศึกษาวัตถุประสงค์ สมรรถนะ และค�าอธิบายรายวิชา  
 2. วิเคราะห์ค�าอธิบายรายวิชา รวบรวมเนื้อหา แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน เรียงล�าดับความ
ยากง่าย จัดสร้างกิจกรรม และแบบฝึกหัดตามเนื้อหา 
 3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุดการสอน กิจกรรมการจัด 
การเรียนรู้ และส่วนประกอบของชุดการสอน
 4. ยกร่างเนื้อหาที่น�ามาใช้ในการพัฒนาชุดการสอน และท�าการสร้างชุดการสอนวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003
 5. น�าชดุการสอนทีไ่ด้จดัสร้างไปทดลองใช้กบักลุม่ย่อย จ�านวน 3 ครัง้ ประกอบด้วย ครัง้ที ่1  
ทดลองกับนักศึกษาจ�านวน 3 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนทุกรายวิชาเฉลี่ยอยู่ในกลุ่ม 
เก่ง ปานกลาง และอ่อน (1:1:1)
 6. ครั้งที่ 2 ทดลองกับกลุ่มเล็กนักศึกษา 9 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียน 
ทุกรายวิชาเฉลี่ยอยู่ในกลุ่ม เก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 3 คน

ชุดการสอนวิชาการสื่อสารข้อมูล

และเครือข่าย รหัส 3204-2003 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.)

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

  ต่อชุดการสอน
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 7. ครั้งที่ 3 ทดลองกับกลุ่มเล็กนักศึกษา 18 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียน 
ทุกรายวิชาเฉลี่ยอยู่ในกลุ่ม เก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 6 คน
 8. น�าชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 ไปใช้สอน 
ด้วยตวัเองกบักลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 33 คน เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและระดบัความพงึพอใจ 
ที่มีต่อชุดการสอน วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003
 9. สรุปผลและรายงานผลการด�าเนินการวิจัย

การสร้างเครื่องมือ
 1. ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องในการสร้างเครือ่งมอืวจิยั เพือ่ก�าหนดกรอบแนวคดิด้านเนือ้หา
วิชาวิธีการประเมินเอกสารหลักท่ีใช้ส�าหรับสร้างเครื่องมือเป็นเอกสารประกอบการสอนที่ผู้วิจัย 
จัดท�าขึ้นเพื่อใช้ในการสอนรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 2. สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกหัด 
แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอน
  1. น�าร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน พิจารณา
ความสอดคล้อง เพื่อหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับจุดประสงค์ที่วัด (IOC>0.5)
  2. จัดพิมพ์เครื่องมือที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพเพื่อน�าไปทดลองกับกลุ ่มตัวอย่าง 
เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ�านวน 33 คน

ผลการศึกษา 
 1. ผลจากการพัฒนาชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 
ส�าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แสดงในตาราง 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  รหัส 3204-2003

ชุดการสอนวิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย

จ�านวนนักศึกษา คะแนนรวม ร้อยละ หมายเหตุ

คะแนนระหว่างเรียน 33 2,800.00 84.85 E1 = 84.85

คะแนนทดสอบหลังเรียน 33 1,650.00 83.33 E2 = 83.33
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 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการหาประสทิธภิาพของของชดุการสอน วชิา การสือ่สารข้อมลูและ 
เครือข่าย รหัส 3204-2003 พบว่า มีคะแนนระหว่างเรียนรวม 2,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.85 
และคะแนนทดสอบหลังเรียนรวม 1,650 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ระดับ 84.85/83.33 
ซึ่งมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ที่ 80/80

 2. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีนด้วย ชดุการสอน วชิาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 แสดงในตาราง 2
 
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วย ชุดการสอน  
  วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003

ชุดการสอนวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและ

เครือข่าย 

จ�านวน
นักศึกษา

คะแนน
รวม

ร้อยละ S.D. t df Sig

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 33 745.00 37.63 0.08
24.29 32 **

คะแนนทดสอบหลังเรียน 33 1,650.00 83.33 0.06

 จากตารางท่ี 2 การหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรยีนมคีะแนนรวม  
553 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 33.88 และคะแนนการทดสอบหลังเรยีนมคีะแนนรวม มค่ีาเฉล่ียหลังเรยีน 
สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีะแนนทดสอบก่อนเรยีนรวม 745 คะแนน คดิเป็น 
ร้อยละ 37.63  และคะแนนทดสอบหลังเรียน รวม 1,650 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 แสดงว่า
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชา 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
แสดงได้ดังตาราง 3
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
  รหัส 3204-2003

ล�าดับที่ รายการประเมิน รวม (คน) เฉลี่ย (X) SD. ผลการประเมิน

1 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 33 4.32 0.17 มาก

2 ด้านเนื้อหา 33 4.41 0.25 มาก

3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 33 4.00 0.03 มาก

4 ด้านจัดการเรียนการสอน 33 4.23 0.13 มาก

5 ด้านการประเมินผล 33 4.41 0.25 มาก

รวม 33 4.27 0.17 มาก

 จากตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชา  
(X= 4.27) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.17) ผลประเมินมีระดับพึงพอใจ ในระดับมาก

อภิปรายผล 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของของชุดการสอน วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
รหสั 3204-2003 พบว่า มคีะแนนระหว่างเรยีน คดิเป็นร้อยละ 84.85 และคะแนนทดสอบหลงัเรยีน  
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ที่ 80/80 แสดงว่า 
ชดุการสอนทีจ่ดัท�ามปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดไว้ที ่80/80 สอดคล้องกบังานวจิยัของ  
สุณัชชา เดชสุภา (255) ที่ได้พัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่ง 
มชีวีติส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 พบว่า ชุดการสอนทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 86.22/84.44 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียน 
ด้วยชดุการสอนวชิาการสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย รหสั 3204-2003 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรยีน 
มีคะแนนรวม 745 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 37.63 และคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนรวม 
1,650 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 แสดงว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะก่อนเรียนนักศึกษา 
ไม่มีพื้นความรู้ และเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยชุด การสอนที่มีการเสริมกิจกรรมที่หลากหลาย
ท�าให้นักศึกษามีผลการเรียนท่ีสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุวัฒน์ เปรมปรี 
(2556) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศน�้าจืด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
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กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้อง กับงานวิจัยของ อภิชาติ บัวตูม  
ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง การพฒันาชดุการสอนรายบคุคลแบบการสร้างความรูด้้วยตนเอง เรือ่ง ภัยจากส่ือสังคม 
ออนไลน์ พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ 90.29/91.43 และยังสอดคล้องกับ ณรงค์ โคตรศรี  
ที่ได้ท�าวิจัย ชุดการสอนร่วมกับเทคนิคการสอนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) พบว่า  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้เรียนรู้ด้วยชุดการสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
แบบกลุม่ช่วย รายบคุคล (TAI) มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าชุดการสอนที่จัดท�าสามารถท�าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
 3. ผลการสอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอชดุการสอนวชิา (X= 4.27) ส่วนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน (SD. = 0.17) ผลประเมินมีระดับพึงพอใจ ในระดับมาก ที่มีผลเช่นนั้นอาจเป็นเพราะ 
การออกแบบที่ผู ้วิจัยได้มีประสบการณ์ด้านการสอน มีการน�าผลการวิจัยในแต่ละภาคเรียน 
มาปรับแก้ไขท�าให้ชุดการสอนที่จัดสร้างสามารถให้ความรู้แก่นักศึกษา และท�าให้นักศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระ วรรณเกตุศิริ ที่ได้ท�าการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานโปรแกรม แบบจ�าลองสถานการณ์ 
ในรายวิชาการโปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ในการเรยีนด้วยชดุการเรยีนรูใ้นระดบัมาก ทัง้นีเ้นือ่งจากชุดการสอนด้วยกระบวนการจดัการเรยีนรู้
ทีจ่ดัท�าขึน้มกีารส่งเสรมิให้นกัศกึษาได้แสดงออก ส่งเสรมิให้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ มส่ีวนร่วม
ท�าให้มรีะดบัความพึงพอใจในการเรยีนในระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ภาณวุฒัน์  เปรมปรี  
(2556) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศน�้าจืด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน จงัหวดัสระบรุ ีผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อชดุการจดั 
การเรียนรู้ในระดับดีมาก (4.88)

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ
 1. ในการจดัสร้างชดุการสอนด้วยกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ควรมกีารออกแบบการเรยีนรู ้
รายบุคคล เพื่อให้ครูผู ้สอนสามารถน�าไปใช้ในการสอนส�าหรับนักศึกษารายบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ควรมกีารเสรมิทกัษะการคดิวเิคราะห์ไว้ในชุดการสอน เพือ่ให้สอดคล้องกบัการศกึษายคุ  
Thailand 4.0
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ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 1. การจัดท�าวิจัยพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้
รายบุคคล
 2. การจัดท�าวิจัยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ การใช้กระบวน 
การวิจัยเป็นฐาน 

บรรณานุกรม
ณัฏฐชา หน่อทอง. (2551). การสื่อสารการตลาดแบบไวรัสของตราสินค้าดีแทค. (วิทยานิพนธ ์
 ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 
ณรงค์ โคตรศรี. (2557). ชุดการสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล  
 (TAI) ทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และเจตคตต่ิอวชิา 
 สงัคมศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที.่ วารสารศาสตร์การศกึษาและการพฒันามนษุย์, (1). 
ภาณุวัฒน์ เปรมปรี. (2556). ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศน�้าจืด ส�าหรับนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน. สระบุรี: ม.ป.พ. 
มนตรี แย้มกสิกร. (2551). เกณฑ์ประสิทธิภาพในงานวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนความแตกต่าง  
 90/90 Standard และ E1/E2. วารสารศึกษาศาสตร์, 19(1).  
มยุรา เรืองศิลปะ. (2550). การพัฒนาแบบฝึกการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สังกัดส�านักเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย 
 เขต 3. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,  
 คณะครุศาสตร์.
รัตนา มาลัย. (2552). ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระ 
 การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่ง อาหารและสารอาหาร ส�าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2  
 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
วรวิทย์ นิเทศศิลป์. (2551). สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้. ปทุมธานี: สกายบุ๊คส์.
สณุชัชา เดชสภุาล. (2558). การพฒันาชดุการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่ง หน่วยของ 
 สิ่งมีชีวิตส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
 มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2537). หลักการสอน.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
อุทุมพร จามรมาน. (2540). การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยในแบบแผนและเครื่องมือ 
 การวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


