
บทท่ี 1
บทนํา

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาของประเทศไทย  ไดมุงเนนจัดระบบการศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

โดยเฉพาะการอาศัยเทคโนโลยีใหมๆ  เปนสื่อกลาง  เชน  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีการสื่อสารและ
เทคโนโลยีดิจิตอล  เปนตน เพ่ือเปนการเตรียมคนใหสามารถเผชิญกับยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลง
การศึกษาจึงมีความสําคัญและมีบทบาทตอการพัฒนาคนใหสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและ
คุณธรรมจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผู อ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข
(ปริญญา  คําชาย.  2557 : 1)

การศึกษาจึงถือวาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศ คนท่ีมีคุณภาพจะ
ชวยสรางความเจริญท่ียั่งยืนใหกับประเทศในอนาคตได การเตรียมคนท่ีมีคุณภาพจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ
หลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553  ไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาหลายประการ  เพ่ือใหบุคคล
และสังคมไดรับการพัฒนาไปสูคุณภาพและเปาหมาย  การจัดการศึกษาจึงใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลง  โดยหลักสูตรปรับใหมีสาระความรู  กระบวนการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู  เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง  สามารถนําเอาความรูไปใชในการแกปญหาได สอดคลองกับมาตรา4
ในพระราชบัญญัตินี้ท่ีกลาววา การศึกษาคือกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถายทอดความรูการฝกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง
วิชาการการสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคล
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณท้ังรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองปรับใหทันกับความเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะ
กระบวนการทํางานของสถานศึกษาและปจจัยท่ีตองปรับในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถ  มีทักษะและประสบการณตามท่ีกําหนดในหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพในสาขาท่ีเรียน
เพ่ือใหเปนหลักเทียบเคียงสําหรับการตรวจประเมิน  กํากับดูแลและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(กรมอาชีวศึกษา.  2546 : 22) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนหนวยงาน
หนึ่งท่ีจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ  เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนท้ังในระดับก่ึงฝมือ  ระดับฝมือ  ระดับ
เทคนิค  และระดับเทคโนโลยีดานวิชาชีพท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูไปประกอบอาชีพไดตรงตามคาม
ตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนการศึกษาแหงชาติ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 : 1) สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการอาชีวศึกษาตามมาตรา6ของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 วาตองสอดคลอง
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กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ปจจุบันฉบับท่ี 11 (2555-2559) และแผนการศึกษาแหงชาติเพ่ือ
ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับฝมือเทคนิคและเทคโนโลยีและยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึนเพ่ือประกอบ
อาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระการจัดกระบวนการเรียนรูจะมุงใหผูเรียนบรรลุเปาหมายท่ี
พึงประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาใน
ปจจุบัน ไมวาจะเปนการศึกษาในระบบ นอกระบบ หรือระบบทวิภาคี จําเปนตองมีการปรับปรุงสื่อการเรียนรู
ใหมีความเหมาะสม พรอมรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกดวยการ
นํานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนตางๆมาใชหรือประยุกตใชในหองเรียนหรือนอก
หองเรียนเพ่ือใหการจัดการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถตอบสนองนโยบายดานการศึกษาของ
รัฐบาลท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง สนองตอยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนคุณภาพการเรียนการสอน (ยุวดี บุตรวงษ.
ออนไลน. 2556 : 1) กระบวนการเรียนการสอนทางสายอาชีวศึกษานั้น  จะเนนใหผูเรียนเรียนรูและสามารถ
ปฏิบัติไดจริง  ซึ่งการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคนั้น  ครูผูสอนซึ่งเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดใน
กระบวนการเรียนการสอน  จะตองรูจักเลือกวิธีการสอนท่ีสอดคลองกับจุดประสงครายวิชา  เลือกใชเทคนิค
ใหมๆ  เลือกใชวัสดุอุปกรณและสื่อการสอนท่ีเหมาะสม มีการพัฒนาปรับปรุงสื่อการสอนใหทันสมัยและใช
งานไดดี สิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยท่ีจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุผลตามความมุงหมายของหลักสูตรได

สื่อการเรียนการสอนจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญ  ท่ีจะทําใหการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตร
และมีประสิทธิผล  เพราะนอกจากจะทําใหครูมีความเขาใจเก่ียวกับการเรียนการสอน  คือ ชวยเสริมสราง
ความเขาใจบทเรียน  ยังชวยกระตุนความสนใจทําใหผูเรียนสนุกสนานกับบทเรียน  ฝกความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  ฝกใหผูเรียนเปนคนท่ีกลาแสดงออกในทางท่ีถูกตอง  และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
จุดมุงหมายของการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
2541 : 2) สื่อการเรียนการสอนจึงนับไดวาเปนสิ่งท่ีมีบทบาทอยางมากในการเรียนการสอน  เนื่องจากสื่อเปน
ตัวกลางท่ีชวยใหการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหผูเรียนมีความเขาใจ
ในความหมายของเนื้อหาบทเรียนไดตรงกับท่ีผูสอนตองการ  ไมวาสื่อนั้นจะเปนสื่อในรูปแบบใดก็ตาม  ลวนแต
เปนทรัพยากรท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการเรียนรูได ท้ังสิ้น  ดังนั้น การใชสื่อการสอนให มี
ประสิทธิภาพผูสอนควรจะเริ่มตนข้ันแรกจากการเลือกสื่อการเรียนการสอน  โดยพิจารณาจากความสอดคลอง
กับจุดประสงคและผูเรียน  เหมากับเวลา  สถานท่ี  ความทันสมัย  ปลอดภัย หรือพิจารณาจาก  ความรูจัก
ทักษะ  การใชความเขาใจสื่อท่ีใชของผูสอนเปนอยางดี  ข้ันท่ีสองคือการเตรียมการใชสื่อการสอน เชน
เตรียมผูสอน  เตรียมผูเรียน  เตรียมสถานท่ี  และเตรียมสื่อ  ข้ันท่ีสามคือข้ันการแสดงสื่อการสอน  โดย
ดําเนินการในดานใหผูเรียนมีสวนรวม  ใชเวลาท่ีเหมาะสม  และสังเกตการตอบสนองของผูเรียน  และข้ัน
สุดทายคือข้ันการติดตามผล  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการใชสื่อเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  (บงกช
บุญเจริญ.  2553 : 11)

จากท่ีกลาวมาพบวา หากตองการใหกระบวนการเรียนการสอนประสบความสําเร็จนั้นจะตองอาศัย
สื่อการสอน  เพราะนอกจากจะชวยใหประหยัดเวลาในการเรียนการสอนแลว  สื่อยังมีประโยชนอีกหลาย
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ประการ  เชน  ชวยทําใหผูเรียนมีความเขาใจยิ่งข้ึน  เห็นภาพชัดเจนข้ึนทําใหเกิดความบิดเบือนจากการ
จินตนาการนอยลง เปนตน  และยังสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดีข้ึน จากเหตุความสําคัญของ
สื่อดังกลาว  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดกําหนดนโยบายและแผนงานรวมท้ังงบประมาณใน
การสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง  ไดนําเอาสื่อการเรียนการสอนประเภทตางๆ  เขามาใชใน
กระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังกัดท่ัวประเทศ

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมยในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
ไดเปดทําการสอนนักศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  และ (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553  โดยสถานศึกษาไดตั้งเปาหมายหลักคือ
การผลิตนักเรียนใหมีความรู ความสามารถในดานฝมือชาง และมีจิตสํานึกท่ีเปยมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม
เปนผูเสียสละใหการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาตอไปมุงเนนการจัดการศึกษาดานอาชีพเพ่ือพัฒนาผูเรียนสู
มาตรฐานสากลจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) รวมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาผูเรียนสงเสริมการวิเคราะห วิจัย เพ่ือนําขอมูลดานตาง ๆ มา
ปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัยฯ ให มีประสิทธิภาพมากยิ่ งข้ึนจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังอัตลักษณท่ีวา “เปนคนดี  มี
ฝมือ” ไดเปดทําการสอนจํานวน  3  ประเภทวิชา คือ ชางอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและคหกรรมโดยไดรับ
งบประมาณในการสนับสนุน  เพ่ือการจัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนครุภัณฑท่ีเปนสื่อในลักษณะท่ี
แตกตางกันไปตามขอกําหนดตางๆ  ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แผนกวิชาชางไฟฟากําลังไดเปดทําการสอนจํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยี
ไฟฟา  ในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร  รหัสวิชา 3104-2103 ในระดับ ปวส. (รหัสวิชาเดิมของหลักสูตร
ปวส. 46 คือ 3104-2011) ท่ีผู ศึกษาคนควารับผิดชอบเปนรายวิชาท่ีจะตองศึกษาโครงสรางของ
ไมโครคอนโทรลเลอร วงจรประกอบการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอรรีจีสเตอรระบบบัสและการทํางาน
ชุดคําสั่งของไมโครคอนโทรลเลอรใชเครื่องมือเขียนโปรแกรมและโปรแกรมชวยในการทดสอบโดยใชชุดคําสั่ง
ของไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมการติดตอซีพียูกับหนวย  ความจําเอาตพุตอินพุตการอินเตอรรัพทการติดตอ
ไมโครคอนโทรลเลอรกับอุปกรณภายนอกแบบเบื้องตน  และผานระบบสื่อสารการประยุกตใชงานในระบบ
ควบคุมทางไฟฟาแบบตางๆซึ่งเปนวิชาท่ีครูจะตองใชประสบการณและความชํานาญของครูผูสอนเปนสําคัญ
จัดเปนวิชาท่ีสําคัญวิชาหนึ่งสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟากําลัง  ท่ีจําเปนตองศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เนื่องจากในปจจุบันระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออุปกรณไฟฟาตางๆไดนําเอาระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร  หรือท่ีเรียกวาสมองกลมาเปนหัวใจในการควบคุมการทํางานของระบบไฟฟา ใน
ภาคปฏิบัตินั้นจะตองมีชุดฝกใหผูเรียนไดปฏิบัติเก่ียวกับการใชงานไมโครคอนโทรลเลอร จากประสบการณ
ของผูศึกษาคนควาในฐานะผูสอนท่ีทําหนาท่ีการสอนมามากกวา  20 ป  และสอนวิชานี้มามากกวา  10 ป
และจากการสํารวจขอมูลเบื้องตน  พบวา การควบคุมระบบไฟฟาในปจจุบันสวนใหญจะเปนระบบการ
ควบคุมแบบอัตโนมัติ ซึ่งชุดฝกท่ีมีอยูในปจจุบันเปนชุดฝกทักษะข้ันพ้ืนฐานและมีราคาสูง  ประกอบกับเม่ือ
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ผูเรียนใชชุดฝกท่ีมีอยูในปจจุบันแลวไมสามารถใชฝกถึงข้ันการประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือ
ควบคุมระบบไฟฟาได  ซึ่งเปนจุดประสงครายวิชาในขอท่ี  3 โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมท่ีใชการประสาน
การทํางานจากอุปกรณหลายสวนใหระบบทํางานเปนแบบอัตโนมัติซึ่งกระบวนการทํางานในลักษณะนี้จะมีอยู
ในเทคโนโลยีของหุนยนต จากการศึกษาคนควาเก่ียวกับชุดการสอน  ชุดฝก หรือชุดทดลอง  ท่ีทําในลักษณะ
ของหุนยนต พบวา  ชุดการสอนการโปรแกรมควบคุมหุนยนตจะชวยใหครูผูสอนสามารถถายทอดเนื้อหาและ
ประสบการณท่ีสลับซับซอน  เราความสนใจของนักเรียนตอสิ่งท่ีกําลังศึกษา  สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคา
ควาและแสวงหาความรูดวยตนเอง ชวยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูให เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  อีกท้ังชวยฝกใหนักเรียนรับผิดชอบในการทํา
กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  และรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน (ชูศักดิ์  โสชะรา. 2553 :
83) และการใชชุดฝกปฏิบัติหุนยนตเบื้องตน จะทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
(บุญรอด  ทองสวาง. 2553 : 50)

ดวยความสําคัญดังกลาว  ผูศึกษาคนควาจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร  ครูท่ีมี
ประสบการณเก่ียวกับไมโครคอนโทรลเลอรและทําหนาท่ีสอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟา
สาขาอิเล็กทรอนิกส  สังกัดวิทยาลัยเทคนิค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เก่ียวกับความ
สอดคลองของจุดประสงคสาขาวิชาไฟฟา มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ จุดประสงครายวิชา กับการสรางและ
พัฒนาชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ  เปนการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจงประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  และวิทยาลัยเทคนิคชุมพรซึ่งผลท่ีไดจากการศึกษาคนควาอาจทําใหไดแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอรท่ีเปนชุดฝก  เพ่ือให
ผูเรียนใชในการฝก  ปฏิบัติ  ทดลองการใชงานไมโครคอนโทรลเลอร  และสามารถนําความรูท่ีไดจากการฝกไป
ใชในข้ันการประยุกตใชงานเพ่ือควบคุมระบบไฟฟาตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
การศึกษาคนควาความคิดเห็นของผูบริหาร  ครูท่ีมีประสบการณเก่ียวกับไมโครคอนโทรลเลอรและทํา

หนาท่ีสอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟาและสาขาอิเล็กทรอนิกส  สังกัดวิทยาลัยเทคนิค
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เก่ียวกับความสอดคลองของจุดประสงคสาขาวิชาไฟฟา มาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ จุดประสงครายวิชา กับการสรางและพัฒนาชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็ก
เดินตามเสนแบบอัตโนมัติ  มีจุดประสงคของการศึกษาคนควา  ดังนี้

1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบริหาร  ครูท่ีมีประสบการณเก่ียวกับไมโครคอนโทรลเลอร
และทําหนาท่ีสอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟาและสาขาอิเล็กทรอนิกส   สั งกัด
วิทยาลัยเทคนิค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เก่ียวกับความสอดคลองของจุดประสงคสาขาวิชา
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ไฟฟา มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ จุดประสงครายวิชา กับการสรางและพัฒนาชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอร
ควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร  ครูท่ีมีประสบการณเก่ียวกับไมโครคอนโทรลเลอร
และทําหนาท่ีสอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟาและสาขาอิเล็กทรอนิกส   สั งกัด
วิทยาลัยเทคนิค  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เก่ียวกับความสอดคลองของจุดประสงคสาขาวิชา
ไฟฟา มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ จุดประสงครายวิชา กับการสรางและพัฒนาชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอร
ควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ

1.3  ความสําคัญของการศึกษาคนควา
ผลจากการศึกษาคนควาในครั้งนี้  สามารถใชเปนแนวทางในการสราง  ปรับปรุงและพัฒนาเปนชุดฝก

ไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ

1.4  ขอบเขตของการศึกษาคนควา
การศึกษาคนควาความคิดเห็นของผูบริหาร  ครูท่ีมีประสบการณเก่ียวกับไมโครคอนโทรลเลอรและทํา

หนาท่ีสอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สังกัดวิทยาลัยเทคนิค สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เก่ียวกับความสอดคลองของจุดประสงคสาขาวิชาไฟฟา มาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ จุดประสงครายวิชา กับการสรางและพัฒนาชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตาม
เสนแบบอัตโนมัติ  มีขอบเขตของการศึกษาคนควา  ดังนี้

1.4.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา
1) ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควา  เปนผูบริหาร  ครูแผนกวิชาชางไฟฟากําลังและแผนก

วิชาอิเล็กทรอนิกสสังกัดวิทยาลัยเทคนิค  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  121  แหง
2) กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา เปนผูบริหาร  ครูท่ีมีประสบการณเก่ียวกับ

ไมโครคอนโทรลเลอร แผนกวิชาชางไฟฟากําลังและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกสสังกัดวิทยาลัยเทคนิค  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  13 แหง  ไดแกวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ  วิทยาลัยเทคนิค
กาฬสินธุ  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  และวิทยาลัยเทคนิคชุมพรโดยการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  sampling)

1.4.2  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคนควา
1)  ตัวแปรตน ไดแกบุคลากรท่ีทํางานสังกัดวิทยาลัยเทคนิค  สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  ประกอบดวย  ผูบริหาร  ครูท่ีมีประสบการณเก่ียวกับไมโครคอนโทรลเลอรและทําหนาท่ีสอน
สาขาวิชาชางไฟฟาและสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
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2)  ตัวแปรตาม ไดแก   ความคิดเห็นของ ผูบริหาร  ครู ท่ี มีประสบการณ เก่ียวกับ
ไมโครคอนโทรลเลอรและทําหนาท่ีสอนสาขาวิชาชางไฟฟาและสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  เก่ียวกับความ
สอดคลองของจุดประสงคสาขาวิชาไฟฟา มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ จุดประสงครายวิชา กับการสรางและ
พัฒนาชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ  จําแนกเปน  2 ดาน  ดังนี้

2.1  ดานความคิดเห็นตอความสอดคลองกับจุดประสงคสาขาวิชาไฟฟาและสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส  เก่ียวกับความสอดคลองของจุดประสงคสาขาวิชาไฟฟา มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
จุดประสงครายวิชากับการสรางและพัฒนาชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบ
อัตโนมัติ

2.2  ดานความคิดเห็นตอการสรางและพัฒนาชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนต
เล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ

1.5  นิยามศัพทเฉพาะ
การศึกษาคนควาความคิดเห็นของผูบริหาร  ครูท่ีมีประสบการณเก่ียวกับไมโครคอนโทรลเลอรและทํา

หนาท่ีสอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สังกัดวิทยาลัยเทคนิค  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เก่ียวกับความสอดคลองของจุดประสงคสาขาวิชาไฟฟา มาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ จุดประสงครายวิชา กับการสรางและพัฒนาชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตาม
เสนแบบอัตโนมัติ  ผูศึกษาคนควาไดนิยามศัพทเฉพาะเพ่ือใชในการศึกษาคนควา  ดังนี้

1.5.1 สังกัดวิทยาลัยเทคนิค  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาท่ีมีชื่อ
ข้ึนตนดวยคําวา “วิทยาลัยเทคนิค” เชน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช เปนตน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีท้ังหมด  121 แหง

1.5.2 ผูบริหาร  หมายถึง  ผูบริหารท่ีทําหนาท่ีบริหารสถานศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคนิค  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1.5.3  ครู  หมายถึง ครูท่ีมีประสบการณเก่ียวกับไมโครคอนโทรลเลอร  และทําหนาท่ีสอนใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟาและสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  สังกัดวิทยาลัยเทคนิค  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1.5.4 ความคิดเห็น  หมายถึง  ความคิดเห็นของผูบริหาร  ครู ท่ี มีประสบการณ เก่ียวกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร สอนสาขาวิชาชางไฟฟาและสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีตอความสอดคลองของ
จุดประสงคสาขาวิชาไฟฟา มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ จุดประสงครายวิชา กับการสรางและพัฒนาชุดฝก
ไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ

1.5.5 ชุดฝก  หมายถึง ชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ
เปนชุดฝกท่ีสามารถอดประกอบ  แยกชิ้นสวนตางๆ เชน  สวนของอินพุต (Input) สวนประมวลผลดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller  Unit) และสวนเอาตพุต (Out Put) เพ่ือนํามาทําการทดลอง
เขียนโปรแกรมตั้งแตข้ันพ้ืนฐานไปจนถึงข้ันการประยุกต
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1.5.6 สื่อการเรียนการสอน  หมายถึง ชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสน
แบบอัตโนมัติ สําหรับเปนตัวกลางหรือพาหะในการถายทอดความรูทักษะและประสบการณไปสูผูเรียนชุดฝก
ไมโครคอนโทรลเลอรจะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถใชทําการทดลองตั้งแตข้ันพ้ืนฐานเปนตนไป  และ
สามารถบันทึกโปรแกรมลงในตัวหุนยนตโดยไมตองถอดตัวไมโครคอนโทรลเลอรออกจากตัวหุนยนต

1.5.7 หุนยนตเล็ก  หมายถึง  ชุดฝกหุนยนตเล็กท่ีประกอบไปดวย  แผงควบคุมการทํางานของ
หุนยนตหรือแผงไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 แผงขับเคลื่อนมอเตอร  แผงตรวจจับหรือรับ-สงการ
สะทอนของแสง  มอเตอรไฟฟากระแสตรง แผงสวิตช  แผงหลอดแอลอีดี (LED) และแบตเตอรี่ (Battery)
ซึ่งโครงสรางจะทําดวยพลาสติกหนา 0.5 เซนติเมตร

1.5.8 หุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ  หมายถึง หุนยนตท่ีสามารถเคลื่อนไดโดยไมตองสั่งงาน
สามารถเคลื่อนไดดวยตัวเอง  ตัดสินใจดวยตัวเอง  ตามโปรแกรมหรือชุดคําสั่งท่ีกําหนดไวใหตรวจสอบเสน
สามารถเดินไปตามทิศทางของเสนท่ีกําหนดไว


