การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9
The 9th National Conference on Technical Education

กำรพัฒนำรู ปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบ SMILE โดยใช้ กำรเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษำเป็ นฐำน
สำหรับกำรศึกษำทำงด้ ำนวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
The Development of SMILE Learning Model Based on STEM Education for
Electronic Engineering Education

พินิจ เนื่องภิรมย์ 1, มานัส สุนันท์ 1, กนกวรรณ เรื องศิริ2 ,สุรพันธ์ ตันศรี วงษ์ 2 และสมศักดิ์ อรรคทิมากูล3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
128 ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลช้ างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
สานักพระราชวัง สนามเสื อป่ า เขตดุสิต แขวงกรุ งเทพฯ 10300
3
ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์ สว่ าง เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ 10800
1

elecpnt@rmutl.ac.th, manas_su@hotmail.com, kanokwan.rua@cdtc.ac.th, stw@kmutnb.ac.th, ssa@kmutnb.ac.th

บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบสไมล์ (SMILE) ส าหรั บ การเรี ย นการสอนทางด้ า น
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ การเรี ยนรู้ แบบ STEM เป็ นฐาน ประกอบไปด้ วย 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการค้ นคว้ า (Search) 2) ขั้น
การสร้ างแรงจูงใจ (Motivation) 3) ขั้นการให้ เนื อ้ หา (Information) 4) ขั้นการเรี ยนรู้ (Learning) และ 5) ขั้นการประเมินผล

(Evaluation) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิ จัยได้ แก่ คู่มือ รู ปแบบการเรี ยนการสอนสไมล์ แผนการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนการสอน เช่ น
โปรแกรมจาลอง ชุ ด ประลอง แบบประเมิ นผลและแบบสอบถามความพึ งพอใจ กลุ่มตัวอย่ างได้ แก่ ผู้เรี ยนที่ ลงทะเบี ยนวิ ชา
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาจานวน 46 คน ผลการวิจัยมีดังนี ้ 1) รู ปแบบเรี ยนการสอนสไมล์ ผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก 2) คุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัยอยู่ในระดับมาก 3) ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนสไมล์ มีประสิ ทธิ ภาพ (1.08) สู งกว่ าเกณฑ์ การหาคุณภาพของเมกุยแกนส์ และ 4) ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่ผ่านการ
เรี ยนการสอนตามรู ปแบบที่พัฒนาขึน้ อยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึ งสรุ ปได้ ว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบสไมล์ สามารถใช้ ในการ
เรี ยนการสอนทางด้ านวิศวกรรมศึกษาและที่เกี่ยวข้ องได้
คำสำคัญ: สะเต็มศึกษา รู ปแบบการเรี ยนการสอนสไมล์ การเรี ยนการสอนทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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Abstract
This research aims to develop the SMILE learning model for electronic engineering coursee. The SMILE learning
model base on STEM education consists of 5 processes including the Search, Motivation, Information, Learning, and
Evaluation. The research instruments were the manual of SMILE learning model, learning plan, teaching aids such as
simulation tool, experimental set, assessment sets, and rating scale questionnaires for contentment. Samples were 46
students who registered in Electrical and Electronic Circuits courses at Chitralada Technology College. The research
results were as follows; 1) the appropriated degree of the SMILE learning model was high level, 2) the quality of the
research instruments was high level, 3) the efficiency of the SMILE learning model was higher than the standard criteria
of the Meguigans’s formula (equal to 1.08) , and 4) the mean of satisfaction of sampling group was high level. In
concluding, the SMILE learning model can be used effectively to apply for learning and teaching in engineering course
and related.
Keyword: STEM education, SMILE learning model, industrial technology education

1. บทนํา

ปั จจุบนั การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ทั้ง ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน การศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย การจัดการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การเรี ยนการ
สอนในแนวนี้ ทํา ให้เ ด็ก เรี ย นรู ้ จ ากการแสวงหาความรู ้ด้วย
ตนเองมากขึ้น การจัดการเรี ยนการสอนต้องทําให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของเด็กแต่ละคน ทําให้ผูเ้ รี ยนมี ปฏิ สัมพันธ์ต่อ
กั น และกั น ได้ แ ลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ความรู ้ ความคิ ด และ
ประสบการณ์ ผูเ้ รี ยนมีบทบาท และมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ค วบคู่ ไ ปการศึ ก ษาค้ น คว้า นํ า ความรู ้ ที่ไ ด้ ไ ปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ ( Application ) ซึ่ งแตกต่างจาก
การเรี ยนการสอนแบบเก่ า ที่ ยึดตัวครู เป็ นศูนย์กลาง มุ่งสอน
โดยการเน้นการท่องจําตามตํารา ผูเ้ รี ยนจึ งไม่ได้เรี ยนรู ้ อย่าง
แท้จริ ง [1] วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ อาศัย
แนวทางการจัด การเรี ยนรู ้ ต ามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 เป็ นพื้นฐานในการศึกษา ค้นคว้า
และพิจารณาเลือกใช้รูปแบบหรื อวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ได้ตาม
ความเหมาะสม [2]
การจัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ สะเต็มศึ กษา (STEM Education) เป็ นการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการศาสตร์ 4 ศาสตร์ คือ คณิ ตศาสตร์
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ร่ วมด้วยกัน ซึ่ ง
มี วตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบการเรี ยนการสอนให้มี กิจ กรรม
โดยให้ผูเ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
ที่ พบในชี วิตประจําวัน จากการประยุกต์ใช้ความรู ้ จากทักษะ
วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี มาผ่า นกระบวนการ
ออกแบบเชิ งวิศวกรรม [3-4] ทําให้ผูเ้ รี ยนมี ทกั ษะในการใช้
ชี วิ ต ได้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง การพัฒ นากระบวนการผลิ ต
นวัตกรรมใหม่ ที่มีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตและการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21 ที่ผูเ้ รี ยนจะต้องมีทกั ษะหลักๆ 3 ด้าน ได้แก่
1) ทักษะชีวติ และการทํางาน 2) ทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม
3) ทักษะด้านสารสนเทศ การสื่ อสารและเทคโนโลยี [5-6]
จากการศึ ก ษาสภาพการเรี ยนการสอนด้า นวิ ศ วกรรม
อิ เล็กทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บและรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นอาจารย์ผูส้ อน 14 คนและนักศึกษา 141 คน จาก
ทั้งหมด 4 สถาบันการศึกษา พบว่าวิธีการสอนที่อาจารย์ใช้สอน
ส่ วนใหญ่เป็ นแบบบรรยาย รู ปแบบกิจกรรมของนักศึกษาเป็ น
การตอบคําถาม เครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์ เป็ นข้อสอบแบบอัตนัย
และปรนัย สําหรั บประเด็นที่ ตอ้ งการในการพัฒนาคื อ ควร
พัฒนาด้านสื่ อการเรี ยนการสอนให้มีความหลากหลายเช่นการ
ใช้โปรแกรมจําลอง โปรแกรมช่วยคํานวณ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิด
การเรี ยนรู ้ ด้านเนื้ อหาต้องการให้พฒั นาเนื้ อหาสําหรับนําไป
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ประยุกต์ใช้งานได้ และรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้
เน้น ผู เ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ [7] จากความเป็ นมาและความสํา คัญ
ดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ โดยใช้สะเต็มศึ กษาเป็ นฐาน ทําให้ผูเ้ รี ยนมี ทกั ษะ
การทํางานทางด้านปฏิ บตั ิและการเรี ยนทฤษฏีได้ดีย่ิงขึ้น และ
เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนทางด้านเทคโนโลยีและและ
ศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างสู งสุ ด
1.1 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.1.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยน
การสอนแบบ SMILE
1.1.2 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ ผ่านการ
เรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นสําหรับ
การศึกษาทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1.2 สมมติฐานของการวิจัย
1.2.1 ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒ นาขึ้ นสํ า หรั บ การเรี ยนการสอนทางด้ า นวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าตามเกณฑ์การหาคุณภาพของเมกุยแกนส์
1.2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ ผ่านการเรี ยนการ
สอน โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นอยูใ่ นระดับ
มาก
2. การพัฒ นารู ปแบบการเรียนรู้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูว้ ิจยั ได้
นํา การเรี ย นการสอนแบบสะเต็ม เป็ นแนวทางหลัก ในการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนการสอนแบบสไมล์(SMILE
Model )แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รู ปแบบการเรี ยนรู ้ SMILE

จากภาพที่ 1 เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบสไมล์ ที่ ผูว้ ิจยั ได้
ทําการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา [3] แนวคิดที่เป็ น
NCTechEd09TTE03

พื้นฐานของการจัดการเรี ยนการสอนที่เป็ นการเรี ยนแบบบูรณา
การ หลักการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน บทบาท
หน้าที่ของครู แนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนที่เน้นการเรี ยนแบบ
บู ร ณาการ เพื่ อ นํา มาวางเป็ นกรอบความคิ ด ในการสร้ า ง
นวั ต กรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้ น ผู ้ เ รี ยนเป็ นสํ า คั ญ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นการค้นคว้า (Search : S) เป็ นขั้นที่ให้นักศึกษาได้ใช้
ช่ ว งเวลานอกเวลาเรี ย น สื บ ค้น และเตรี ย มเนื้ อ หา งานวิ จัย
เทคโนโลยีต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการเรี ย น ถื อ เป็ นการเตรี ย ม
ความพร้อม ก่อนที่จะได้เข้าเรี ยนในห้องเรี ยน ตามหัวข้อของ
การเรี ยนล่วงหน้า หรื อตามที่ ครู ผูส้ อน เป็ นผูม้ อบหมาย ตาม
วิธีการของการเรี ยนแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่ งเชื่ อมโยงกับการ
เรี ยนการสอนแบบค้น พบ เป็ นการเรี ยนการสอนลัก ษณะ
เดียวกับแบบการสื บเสาะหาความรู ้นกั เรี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิเองโดย
มีครู เป็ นเพียงผูแ้ นะนําหรื อผูเ้ ริ่ มต้น
2) ขั้นการสร้ างแรงจู งใจ (Motivation : M) เป็ นขั้นตอนที่
ครู ผู ้ส อนสร้ า งแรงจู ง ใจใฝ่ เรี ยนรู ้ ใ ห้ กับ นั ก ศึ ก ษา ด้ว ยสื่ อ
มัลติมีเดีย หรื อเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมไปถึงการซักถาม
ปั ญหา ทบทวนความรู ้เดิม กําหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการ
เรี ย นการสอนและเป้ า หมายที่ ต ้อ งการ เป็ นขั้น ตอนที่ สําคัญ
เปรี ยบเสมือนประตูบานแรกสู่ การเรี ยนรู ้ ตามหลักแนวคิดของ
ทฤษฎีพหุ ปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)และทฤษฎี
การสร้ า งความรู ้ ด้ว ยตนเองผ่ า นการใช้เ ทคโนโลยี ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์
3) ขั้นการให้เนื้ อหา (Information : I) ในขั้นตอนนี้ ผูส้ อน
จะต้องเตรี ยมใบเนื้อหา สื่ อการสอน และใช้ กลยุทธ์การสอนที่
เหมาะสมกับเนื้ อหา เช่นสอนแบบบรรยาย สลับกับการถามตอบ ให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมโดยการสาธิ ต จากสื่ อของจริ ง เป็ น
ต้ น และมี ก ารสรุ ปทุ ก ครั้ งที่ จ บหั ว ข้ อ ย่ อ ย เพื่ อ เป็ นการ
ตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนไปในตัวภายใต้รูปแบบการ
สอนเชิ งวิศวกรรมศาสตร์ ร่ วมกับ การใช้คณิ ตศาสตร์ เข้ามา
แก้ปัญหา
4) ขั้น การเรี ย นรู ้ (Learning) ในขั้น ตอนนี้ เป็ นขั้น ตอนที่
ผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้ โดยวิธีการที่ผสู ้ อนจะใช้วธิ ี การคํานวณ
ทางคณิ ตศาสตร์ ข้ นั สู งร่ วมกับการใช้โปรแกรมจําลอง GUI ใน
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การเรี ยน ซึ่ งผูส้ อนจะมีการแนะแนวทางในกิจกรรมการเขียน
โปรแกรมจําลองแก่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะมีการทําแบบฝึ กหัดโดย
การเขียนโปรแกรมจําลองหลังจากจบหัวข้อย่อย เพื่อเป็ นการ
เรี ย นรู ้ ใ นการประยุก ต์ใ ช้โ ปรแกรมจํา ลองร่ ว มกับ การเรี ย น
เพื่อให้เป็ นการเสริ มสร้ างจิ นตนาการของผูเ้ รี ย นในการมอง
สัญญาณที่ไม่สามารถวัดออกมาจากเครื่ องมือวัดได้ ส่ งผลให้
ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจและสามารถนําความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ต่อยอดในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ได้
5) ขั้ นการประเมิ นผล (Evaluation : E) เป็ นขั้ นที่ มี
ความสําคัญขั้นตอนหนึ่ งของขบวนการเรี ยนรู ้ และการวัดผล
สัมฤทธิ์ ว่าผูเ้ รี ยนได้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์หรื อไม่
ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะได้มีโอกาส นําเอาความรู ้ หรื อทักษะที่ได้จากการ
ค้ น คว้ า การรั บ เนื้ อหา การแก้ ปั ญหา มาใช้ ใ นการทํ า
แบบทดสอบ หรื อแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

3.2.1 นําแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ SMILE Model เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ 7 ท่านเพื่อรั บการ
ประเมิน และปรับปรุ งแก้ไข
3.2.2 นําแบบประเมิ นเครื่ องมื อวิจยั (แผนการเรี ย นรู ้
สื่ อการเรี ยน และการประเมินผล) เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ 7 ท่าน
เพื่อรับการประเมินและปรับปรุ งแก้ไข
3.2.3 ดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ SMILE กับกลุ่มตัวอย่าง 46 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
ตามสภาพจริ ง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัย
เทคโนโลยิจิตรลดา

3. การดําเนินการ
3.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย และพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู ้
แบบสไมล์ ประกอบไปด้ว ย คู่ มื อ การเรี ยนรู ้ แ บบสไมล์
แผนการเรี ยนการสอน สื่ อนําเสนอเพาเวอร์ พอยต์ โปรแกรม
จําลอง (GUI) คู่มือโปรแกรมจําลอง ชุดประลอง แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบสอบถามความพึงพอใจ และ
แบบประเมินเครื่ องมือวิจยั สําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 3 การดําเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง

3.2.4 วิเคราะห์ การหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้สไมล์
3.2.5 วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน
3.3 การวิเคราะห์ ผลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
3.3.1 วิเคราะห์ ขอ้ มู ล ทางสถิ ติของแบบประเมิ น จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 รวมไปถึง แบบสอบถาม
ความพึ ง พอใจ (ข้อ 3.2.5) ด้ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป SPSS
เนื่ องจากข้อ คําถามที่ ป รากฏในแบบประเมิ น มี ล กั ษณะเป็ น
แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) จึ ง ใช้วิ ธี ก ารหา
ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [8]
3.2.2 วิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
SMILE Model ด้วยวิธีการหาประสิ ทธิภาพของเมกุยแกนส์

ภาพที่ 2 เครื่ องมือวิจยั

3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนรู ้
รายการประเมิน
Mean
S.D
1.รู ปแบบการเรี ยนการสอน
4.26
0.22
2.กิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอน
4.09
0.20
3.สื่ อสนับสนุนการเรี ยนการสอน
4.37
0.45
4.การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
4.26
0.32
รวม 4.23
0.25

4.2 ผลการประเมินเครื่ องมื อวิจัย (แผนการเรี ย นรู้ สื่ อการ
เรี ย น โปรแกรมจํ า ลอง คู่ มื อ โปรแกรมและการ
ประเมินผล)
ตารางที่ 2 ผลการประเมินเครื่ องมือวิจยั จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
Mean
แผนการเรี ยนรู ้
4.13
สื่ อเพาเวอร์พอยต์
4.22
โปรแกรมจําลอง
4.29
คู่มือโปรแกรม
4.22
การประเมินผล
4.04
รวม 4.18

S.D
0.28
0.25
0.11
0.32
0.41
0.22

จากตารางที่ 2 พบว่าผูเ้ ชี่ยวประเมินเครื่ องมือวิจยั มีค่าเฉลี่ย
รวมที่ 4.18 ที่ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.22 ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมินที่ระดับมาก
4.3 ผลการวิเคราะห์ การหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการ
เรียนรู้ SMILE Model
ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ SMILE Model มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานของเมกุ ย แกนส์ ที่ ( 1.08) ซึ่ งถื อ ว่ า มี
ประสิ ทธิภาพทางการเรี ยนรู ้ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การหาประสิ ทธิภาพ

NCTechEd09TTE03

คะแนนเต็ม

คะแนนสู งสุ ด

คะแนนตํ่าสุ ด

คะแนนเฉลี่ย

S.D

4.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้
SMILE Model
จากตารางที่ 1 พบว่าผูเ้ ชี่ ยวประเมิ นความเหมาะสมของ
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ มี ค่ า เฉลี่ ย รวมที่ 4.23 ที่ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานที่ 0.25 ซึ่ งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ระดับมาก

จํานวนผูเ้ รี ยน

4. ผลของการวิจ ัย

คะแนนแบบทดสอบ
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ประสิ ทธิภาพของ
เมกุยแกนส์

1
2

46
46

30
30

12
26

5
16

6.2
20.6

2.82
2.97

1.08

*หมายเลข 1 คือแบบทดสอบก่อนเรี ยน และ 2 คือแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่ อการ
จัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายการประเมิน
การเรี ยนการสอน
สื่ อนําเสนอเพาเวอร์พอยต์
โปรแกรมจําลอง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
รวม

Mean
4.33
4.45
4.37
4.09
4.31

S.D
0.23
0.27
0.28
0.42
0.21

จากตารางที่ 4 พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค่ า ความพึ ง พอใจต่ อ
รู ป แบบการเรี ย นการสอน SMILE Model ที่ ร ะดับ มาก ( x =
4.31 , S.D = 0.21)
5. สรุ ปผลการวิจ ัย

บทความวิจยั นี้ เป็ นการนําเสนอการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่ ใ ช้วิ ธี ก ารแบบสะเต็ม ศึ ก ษาเป็ นฐาน โดยมี แ นว
ท า ง ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม รู ป แ บ บ ส ไ ม ล์
(SMILE Model) สํ า หรั บ การเรี ยนการสอนด้า นวิ ศ วกรรม
อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยใช้ชุดการสอนและรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที่ ผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นาขึ้ น ซึ่ งผลการประเมิ นความเหมาะสม
ของรู ปแบบการเรี ยนรู ้และคุณภาพของชุดการสอนพบว่า
1) รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นผ่านการประเมิ น
ความเหมาะสม จากผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ระดับมาก ( x = 4.23 , S.D =
0.25) ดัง นั้ นสรุ ปได้ว่ า รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ส ไมล์ (SMILE
Model) สามารถนําไปใช้เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
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2) เครื่ องมื อวิจยั ที่ พฒั นาขึ้ นซึ่ งประกอบไปด้วย แผนการ
การเรี ยนรู ้ สื่ อการสอน ชุ ดทดลอง และโปรแกรมจําลองผ่าน
การประเมิ น ความเหมาะสมจากผู ้เ ชี่ ย วชาญที่ ร ะดับ มาก
( x = 4.18 , S.D = 0.22) แสดงว่าชุดการสอนสําหรับวิศวกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ที่ ส ร้ า งขึ้ นสามารถนํ า ไปเป็ นเครื่ องมื อ
ประกอบการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี
3) ประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบสไมล์ เมื่ อนําไป
จัด การเรี ย นการสอนกับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง และดํา เนิ น การตาม
กระบวนขั้น ตอนของรู ป แบบ ผลปรากฏว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
รู ป แบบการเรี ยนรู ้ ผ่านเกณฑ์การหาประสิ ท ธิ ภ าพของเมกุย
แกนส์ ที่ระดับ 1.08 แสดงว่ารู ปแบบการเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิภาพ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี
4) ผูเ้ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการเรี ย นการสอน
สไมล์ ที่ ร ะดับ มาก ( x = 4.31 , S.D = 0.21) แสดงว่า ผูเ้ รี ย นมี
ความพึงพอใจต่อกระบวนการเรี ยนการสอนและมีเจตคติที่ดีต่อ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้
โดยภาพรวม รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น มีประสิ ทธิภาพ
อยู่ในระดับมาก ซึ่ งถือว่า รู ปแบบการเรี ยนรู ้ SMILE สามารถ
นําไปใช้กบั การเรี ยนการสอนได้
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนาชุดการ
สอนสํ า หรั บ เรื่ องอื่ น ๆ แล้ว นํา รู ปแบบการเรี ยนรู ้ SMILE
Model ไปทดลองหาประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้ต่อไป

นําโชค วัฒนานัย .การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
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ระดับชาติ ครั้ง ที่ 7. 2557.
[7] วีรวุฒิ และคณะสภาพ .การเรี ยนการสอนด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยการประชุม .
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[8] ธานินทร์ ศิลป์ จารุ . การวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย SPSS
และ AMOS.พิมพ์ครั้งที่ 13. เอส.อาร์.พริ้ นติ้ง แมสโปรดักส์.
กรุ งเทพฯ,2555
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คณะอนุกรรมการปฎิรูปการเรี ยนรู ้ คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. ปฎิรูปการเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญที่สุด.กรุ งเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ , 2543.
[2] กระทรวงศึกษาธิ การ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542.
กระทรวงศึกษาธิการ , 2542.
[3] อภิสิทธิ์ ธงไชยสะเต็มศึกษากับการพัฒนาการศึกษา .
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวศิ วกรรมศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา วารสารสมาคมครู วทิ ยาศาสตร์ .
คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 19 : 15 – 18
[4] รักษพล ธนานุวงศ์ เรี ยนรู ้สภาวะโลกร้อนด้วย .STEM
Education แบบบูรณาการสถาบันส่ งเสริ มการสอน .
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .(.สสวท)41)182( : 15-20
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