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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติการเรื่องคลื่นยืนบนสายส่ง สาหรับการเรียนการ
สอนด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดทดลองปฏิบัติการ โปรแกรมจาลองและใบงานการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนสาหรับผู้เชี่ยวชาญและแบบสอบถามความ
พึง พอใจสาหรั บ นักศึ กษา กลุ่ ม ตั วอย่ า งได้ แก่ผู้ เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นวิ ชาปฏิ บั ติ การระบบโทรคมนาคม ในหลั กสู ต รครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจานวน 15 คน โดยเลือกแบบเจาะจงตามความเหมาะสม
ผลการวิจัยชุดการสอนปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น ผ่านการประเมินจาก 5 ผู้เชี่ยวชาญในระดับมากที่สุด ด้านการประเมินความพึงพอใจ
ผ่านการประเมินจากนักศึกษาในระดับมาก โดยภาพรวมถือว่าชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้พัฒนาการเรียน
การสอนด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: คลื่นยืน สายส่ง ชุดการสอนปฏิบัติการ วิศวกรรมโทรคมนาคม
Abstract
This dissertation aims to give the development of a laboratory instructional package for standing wave on
transmission line. The research instruments were the experiment set, simulation tool and laboratory worksheets. The
performance instruments were the expert’s evaluation and the student’s satisfaction. Samples were 15 students who
registered in telecommunication systems laboratory subjects in science of education course of King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok. The research results were as follows, the opinion of 5 experts was most level
and the satisfaction of the sampling group was high level. Therefore, the laboratory instructional package can be
applied and developed for learning in telecommunication engineering course.
Keyword: Standing wave, Transmission line, A Laboratory instructional package, Telecommunication engineering.
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1. บทนา
เทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมมีอิทธิพลต่อการดารงชีวิต
ของมนุ ษ ย์ เ ป็ น อย่ า งสู ง ไม่ ว่ า จะเป็ น ในด้ า นการแพทย์
การเกษตร การทหาร การเรี ย นการสอน และด้ า นอื่ น ๆ ที่
เกี่ย วข้ องกับการดารงชี วิต ประจาวัน ของมนุ ษย์ โดยเฉพาะ
ทางด้ า นการเรี ย นการสอน เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ วิ ศ วกรรม
โทรคมนาคม ที่มุ่งเน้นถึง การคานวณ และการวิเคราะห์ผลการ
ท างานของวงจร ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนและการค านวณทางทฤษฎี ที่
ซับซ้อน อีกทั้งผู้เรียนไม่สามารถที่จะเห็นพฤติกรรมที่เกิดจาก
การคานวณได้ [1] และจากการศึกษาสภาพการเรียนการสอน
ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม พบว่า ควรมีการพัฒนาด้านสื่อ
การเรียนการสอนให้มีความหลากหลายเช่นการใช้โปรแกรม
จาลอง โปรแกรมช่วยคานวณ เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
[2] สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุรักษ์ [3] และเอกพันธ์ [4] ที่
พบว่าควรให้มีการพัฒนาสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอน
และสร้ างชุ ด ปฏิ บั ติ การเกี่ย วกับ วิ ศ วกรรมโทรคมนาคมที่ มี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาทางทฤษฎี ประยุกต์สู่การปฏิบัติ
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดใน
การพั ฒ นาและสร้ า งชุ ด การสอนเรื่ อ งคลื่ น ยื น บนสายส่ ง ที่
ประกอบไปด้วยโปรแกรมจาลอง ชุดทดลองปฏิบัติ ใบงาน
การทดลองส าหรั บ ใช้ ป ระกอบในการเรี ย นการสอนวิ ช า
ปฏิ บั ติ ก ารระบบโทรคมนาคม ตามหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ [5] เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ทางด้านทักษะ มีความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้น จากการได้ใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์จริง
คลื่นยืนบนสายส่ง
การแพร่ ก ระจายของคลื่ น ในวงจรสายส่ ง ใดๆจะเกิ ด
ปรากฏการณ์ของคลื่นที่เคลื่อนที่ตกกระทบและคลื่นสะท้อน
ภายในวงจรสายส่ ง โดยขนาดของคลื่ น ต่ า งๆ จะขึ้ น อยู่ กั บ
ความสัมพันธ์ของอิมพีแดนซ์คุณลักษณะของสายส่งและภาระ
ของโหลดที่ ต่อ ในวงจรสายส่ง นั่น เอง วงจรสายส่ง สามารถ
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แสดงดังภาพที่ 1 และเมื่อพิจารณาสาหรับวงจรสายส่งที่ปลาย
สาย ต่อภาระ (Load) สามารถเขียนสมการได้ดังนี้
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จากสมการข้างต้น สามารถแสดงความสัมพันธ์ขนาดของ
แรงดัน V และ กระแส I ที่ตาแหน่ง y ต่างๆ บนสายส่ง ดัง
รูปที่ 3 และเมื่อพิจารณาสาหรับวงจรสายส่งที่ปลายสาย Open
circuit และ Short circuit สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ขนาด
ของแรงดัน V และ กระแส I ที่ตาแหน่ง y ต่างๆ บนสายส่ง
ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ขนาดและเฟสของคลื่นยืนของแรงดันและกระแส

ในการทดสอบเพื่อวัดขนาดของคลื่นแรงดันหรือคลื่นของ
กระแส จ าเป็ น ต้ อ งมี ว งจรตรวจจั บ ขนาดของคลื่ น ซึ่ ง ใน
งานวิจัยนี้จะใช้วงจรวัดค่ายอดของคลื่น (Peak detector) ดัง
แสดงในภาพที่ 3 [6]
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ภาพที่ 3 วงจรวัดค่ายอดของคลื่น (Peak detector)

3. การดาเนินการวิจัย
3.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
3.1.1 เพื่อพัฒนาและสร้างชุดการสอนเรื่องคลื่นยืนบน
สายส่งความถี่สูง สาหรับรายวิชาปฏิบัติการระบบโทรคมนาคม
(Telecommunication Systems Laboratory )
3.1.2 เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น
3.2 สมมติฐานของงานวิจัย
3.2.1 ชุ ด สื่ อ การสอนเรื่ อ งคลื่ น ยื น บนสายส่ ง ที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมจากการประเมิ นโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่
ในระดับมาก
3.2.2 ระดั บความพึง พอใจของผู้ เ รีย นที่มี ต่อ ชุด การ
สอน เรื่องคลื่นยืนบนสายส่งที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก
3.3 การพัฒนาชุดการสอน
การออกแบบและสร้างชุดการสอนเรื่องคลื่นยืนบนสายส่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการการสร้างชุดสื่อการสอน [7-8] และ
ศึกษาข้อมูลของชุด ทดลองของจริงที่มาจากต่างประเทศ แต่
อย่างไรก็ตามจากการทดลองใช้กับการศึกษาในห้องเรียนพบว่า
ยังมีปัญหาการใช้งานที่มีจานวนจากัด และไม่สามารถใช้งาน
ได้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาทางทฤษฎี ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ท าการ
วิเคราะห์และพัฒนาเอกสารใบงานและสื่อชุด ทดลองขึ้นมา
ใหม่ ที่สามารถนาไปทดลองได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมโดยได้ทาการสร้างและพัฒนาดังนี้ 1) โปรแกรม
จาลอง สร้างโดยใช้ฟังก์ชั่น GUI ของโปรแกรม MATLAB 2)
ชุดทดลองคลื่นยืนบนสายส่ง 3) ใบงานประกอบการทดลอง
โดยแต่ละรายการมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 โปรแกรมจาลองคลื่นยืนบนสายส่ง
โปรแกรมจ าลองสร้ า งขึ้ น ในลั ก ษณะของกราฟิ ก
ประสานงานผู้ใช้ ผ่านฟังก์ชัน GUI ของโปรแกรม MATLAB
ลักษณะของโปรแกรมประกอบไปด้วย ลักษณะการต่อวงจร
การเลือกรูปแบบวงจร การป้อนตัวแปรพื้นฐานสาหรับคานวณ
การปรับความถี่กวาดสาหรับป้อนในวงจร การวิเคราะห์วงจร
และการแสดงผลกราฟ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 โปรแกรมจาลองคลื่นยืนบนสายส่ง

3.3.2 ชุดทดลองคลื่นยืนบนสายส่ง
ชุดทดลองคลื่นยืนบนสายส่งพัฒนามาจากชุดทดลองเดิมที่
นาเข้ามาจากต่างประเทศ มีราคาแพงและจานวนไม่เพียงพอต่อ
นักศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ทาการพัฒนาเพื่อให้มีราคาที่ถูกลง และยัง
ครอบคลุมการทดลองสาหรับคุณสมบัติของสายส่ง เช่น การวัด
หาคุณสมบัติของคลื่นยืน การวัดหาค่าอิมพีแดนซ์คุณลักษณะ
เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ชุดทดลองคลื่นยืนบนสายส่ง

3.3.3 ใบงานเรื่องคลื่นยืนบนสายส่ง
ใบงานประกอบการทดลอง ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์
เนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอน
การทดลอง การบั น ทึ กผล การสรุ ป ผล และค าถามท้ ายการ
ทดลอง เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการฝึกปฏิบัติ อย่าง
เป็ น ขั้ น ตอน และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ลักษณะของใบงานแสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ใบงานการทดลอง
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4. ผลการดาเนิน

4.1 ผลการพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติการเรื่องคลื่นยืนบน
สายส่ง

ระดับแรงดันด้านเข้า 5 โวลต์ อิมพีแดนซ์ของสาย 50 โอห์ม ทา
การเปรียบเทียบผลที่ได้จากโปรแกรมจาลอง และจากการวัด
จริงจากชุดทดลอง ผลการเปรียบเทียบที่ได้ คลื่นยืนบนสายส่ง
ทั้งแบบเปิดวงจรและลัดวงจร มีผลการทดลองที่สอดคล้องกัน
แสดงดังภาพที่ 7 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีและหลักการของคลื่น
ยืนในวงจรสายส่งความถี่สูง
4.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชุดการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

ภาพที่ 7 คลื่นยืนบนสายส่งขณะเปิดและลัดวงจร

ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น ในส่วนของโปรแกรมจาลองและ
ชุดทดลอง เมื่อนาไปวิเคราะห์สายส่งที่มีความยาว 100 เมตร ที่
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชุดการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการ
1.ด้านเอกสารใบงาน
1.1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความชัดเจน
1.2 ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสม
1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความชัดเจน
1.4 การบันทึกผลและคาถามท้ายการทดลอง
1.5 ระดับความยาก-ง่ายของการทดลอง
ค่าผลเฉลี่ย
2. ด้านสื่อชุดทดลอง
2.1 วงจรชุดทดลองสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
2.2 จานวนชุดทดลองและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
2.3 การออกแบบ/ความถูกต้องของวงจร
2.4 ขนาดและตัวอักษรเหมาะสม
2.5 ความสะดวกในการใช้งาน
ค่าผลเฉลี่ย
3. ด้านสื่อโปรแกรมจาลอง
3.1 มีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน
3.2 ผลลัพธ์มีความถูกต้อง
3.3 ใช้งานง่ายและสะดวก
3.4 เหมาะสมกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์การสอน
3.5 สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ค่าผลเฉลี่ย
รวมทั้งหมด
4

X

S.D.

4.80
4.60
4.40
4.40
4.60
4.56

0.45
0.55
0.55
0.55
0.55
0.17

4.40
4.20
4.60
4.40
4.20
4.36

0.55
0.45
0.55
0.55
0.84
0.36

4.40
4.80
4.40
4.60
4.80
4.60
4.51

0.55
0.45
0.55
0.55
0.45
0.14
0.12

งานวิจัยนี้ใช้แบบประเมิน ความเหมาะสม ของชุดการสอน
ปฏิบัติการเรื่องคลื่นยืนบนสายส่ง โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ให้คะแนนแบบ 5 ระดับ [9] ผลการประเมินพบว่า ด้านเอกสารใบ
งาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ค่า S.D. เท่ากับ 0.17 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านชุดทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.36 ค่าS.D.เท่ากับ 0.36 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
รายการ
1.ด้านเอกสารใบงาน
1.1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความชัดเจน
1.2 ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสม
1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความชัดเจน
1.4 การบันทึกผลและคาถามท้ายการทดลอง
1.5 ระดับความยาก-ง่ายของการทดลอง
ค่าผลเฉลี่ย
2. ด้านสื่อชุดทดลอง
2.1 วงจรชุดทดลองสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
2.2 จานวนชุดทดลองและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
2.3 การออกแบบ/ความถูกต้องของวงจร
2.4 ขนาดและตัวอักษรเหมาะสม
2.5 ความสะดวกในการใช้งาน
ค่าผลเฉลี่ย
3. ด้านสื่อโปรแกรมจาลอง
3.1 มีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน
3.2 ผลลัพธ์มีความถูกต้อง
3.3 ใช้งานง่ายและสะดวก
3.4 เหมาะสมกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์การสอน
3.5 สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ค่าผลเฉลี่ย
รวมทั้งหมด

X

S.D.

4.20
4.40
4.13
4.27
4.20
4.24

0.89
0.83
0.64
0.59
0.68
0.39

4.47
4.33
4.47
4.53
4.20
4.40

0.64
0.62
0.64
0.64
0.68
0.34

4.60
4.53
4.60
4.33
4.53
4.52
4.39

0.51
0.52
0.51
0.82
0.52
0.27
0.17

และด้านโปรแกรมจาลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.60 ค่า S.D.เท่ากับ
0.14 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมชุดสื่อการ
สอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.51 และค่า S.D. = 0.12
4.3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ผู้วิจัยได้นาชุดการสอนปฏิบัติการที่สร้างขึ้น ไปใช้กับกลุ่ม
ตั วอย่ างในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 4 สาขาวิ ชาวิ ศ วกรรม
ไฟฟ้ า ภาควิ ชาครุ ศ าสตร์ ไ ฟฟ้ า มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จานวน 15 คน ซึ่งหลังจากการ
เรียนด้วยชุดสื่อการสอน พบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่ม
มากขึ้น และผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อชุดการสอนชุดนี้
อยู่ ในระดั บมาก ค่ าเฉลี่ย โดยรวมของชุ ดการสอนทั้ง หมดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ค่า S.D. เท่ากับ 0.17 แสดงในตารางที่ 2
ดั ง นั้ น ชุ ด สื่ อ การสอนปฏิ บั ติ ก ารที่ พั ฒ นาขึ้ น มี คุ ณ ภาพที่
สามารถนาไปใช้ ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรม
โทรคมนาคม ระดับปริญญาตรีได้เป็นอย่างดี
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