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หัวข้อวิจัย

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สาหรับ
การเรียนรู้ เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่ 3 (3G) และ
ยุคที่ 4 (4G) ในรายวิชา 506410 เทคโนโลยีบรอดแบนด์
ชื่อผู้วิจัย
นายพงษ์นรินทร์ ศรีพลอย
หน่วยงาน
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีที่ทาการวิจัยเสร็จ 2560

บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นสื่ อ ออนไลน์
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่ 3 (3G) และยุคที่ 4 (4G) ที่อยู่
ในรายวิชา 506410 เทคโนโลยี บรอดแบนด์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียน 3) ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่เรียนผ่านบทเรียน
ออนไลน์และเรียนในชั้ นเรียนปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนใน
รายวิชาเทคโนโลยีบรอดแบนด์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 29 คน โดย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองในงานวิจั ยชิ้ นนี้ ป ระกอบด้ ว ย บทเรี ย นออนไลน์ แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบทดสอบความพึงพอใจ
ผลจากการวิ จั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย น เรื่ อ งเ ทคโ นโ ลยี เ ครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคที่ 3 (3G) และยุคที่ 4 (4G) ทั้งเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์และเรียนในชั้น
เรียนปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียน
ในชั้นเรียนเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์และเรียนในชั้นเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ
มาก แสดงให้เห็นว่าบทเรียนออนไลน์ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเทียบเท่ากับการเรียนในชั้นปกติได้
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Abstract
An objective set for this research were ; 1) to develop e-learning courseware for
the topic of “3G and 4G technology 506410 broadband technology”. 2) to
compare student’s performance achievement before and after learning through
the developed course. 3) to study and compare student’s satisfaction between
traditional class and with the developed course. The population for this research
is the students who are studying in the course of broadband technology in second
semester of academic year 2016. The total population for this research is 29. This
research deploys the e-learning courseware, pretest and achievement test and
questionnaire for student’s satisfaction survey.
Regarding the results of this research, the analysis outcome of pretest and
posttest scores reveal that the score of post test is higher than pretest through
the both courses, the score is not made after differing from before learning at a
level of significance of 0.05. In addition, analyzing satisfactory survey, the average
scores are graded as “good” through the both courses. This suggests that the
developed e-learning courseware is satisfied to students and could be used as an
alternative to the regular lecture class.
Keyword : e-learning, broadband technology, mobile phone

