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บทท่ี 1
บทนํา

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
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 และมาตรา6การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณท้ังรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองปรับใหทันกับความเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะ
กระบวนการทํางานของสถานศึกษาและปจจัยท่ีตองปรับในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถ  มีทักษะและประสบการณตามท่ีกําหนดในหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพในสาขาท่ีเรียน
เพ่ือใหเปนหลักเทียบเคียงสําหรับการตรวจประเมิน  กํากับดูแลและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(กรมอาชีวศึกษา, 2546 : 22) สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนหนวยงานหนึ่ง
ท่ีจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ  เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนท้ังในระดับก่ึงฝมือ  ระดับฝมือ  ระดับเทคนิค
และระดับเทคโนโลยีดานวิชาชีพท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูไปประกอบอาชีพไดตรงตามคามตองการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการ
ศึกษาแหงชาติ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 : 1) สอดคลองกับวัตถุประสงคการ
อาชีวศึกษาตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 วาตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ปจจุบันฉบับท่ี 11 (2555-2559) และแผนการศึกษาแหงชาติเพ่ือผลิตและ
พัฒนากาลังคนระดับฝมือเทคนิคและเทคโนโลยีและยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึนเพ่ือประกอบอาชีพใน
ลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระการจัดกระบวนการเรียนรูจะมุงใหผูเรียนบรรลุเปาหมายท่ีพึง
ประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาใน
ปจจุบัน ไมวาจะเปนการศึกษาในระบบ นอกระบบ หรือระบบทวิภาคี จําเปนตองมีการปรับปรุงสื่อการเรียนรู
ใหมีความเหมาะสม พรอมรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกดวยการ
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นํานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนตางๆมาใชหรือประยุกตใชในหองเรียนหรือนอก
หองเรียนเพ่ือใหการจัดการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถตอบสนองนโยบายดานการศึกษาของ
รัฐบาลท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง สนองตอยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนคุณภาพการเรียนการสอน (ยุวดี บุตรวงษ.
ออนไลน. 2556 : 1) กระบวนการเรียนการสอนทางสายอาชีวศึกษานั้น  จะเนนใหผูเรียนเรียนรูและสามารถ
ปฏิบัติไดจริง  ซึ่งการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคนั้น  ครูผูสอนซึ่งเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดใน
กระบวนการเรียนการสอน  จะตองรูจักเลือกวิธีการสอนท่ีสอดคลองกับจุดประสงครายวิชา  เลือกใชเทคนิค
ใหมๆ  เลือกใชวัสดุอุปกรณและสื่อการสอนท่ีเหมาะสม มีการพัฒนาปรับปรุงสื่อการสอนใหทันสมัยและใช
งานไดดี สิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยท่ีจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุผลตามความมุงหมายของหลักสูตรได
ปจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตเพราะวิวัฒนาการเหลานั้นแทรกซึมอยูในทุกตารางการใช
ชีวิตของมนุษย เพราะมนุษยมีการพัฒนาคิดคนสิ่งอํานวยความสะดวกสบายตอการดํารงชีวิตเปนอันมาก
เทคโนโลยีไดเขามาเสริมปจจัยพ้ืนฐานการดํารงชีวิตไดเปนอยางดี ซึ่งจะสามารถเห็นไดชัดวาเทคโนโลยีไดเขา
มามีบทบาทอยางมากมาย มีการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง เพ่ือใหมีความเสมือนกับโลกของจริงมากท่ีสุด
ในขณะท่ีงานดานอุตสาหกรรมมีความตองการดานแรงงานเปนจํานวนมาก การจางแรงงานจํานวนมากเพ่ือใช
ในงานอุตสาหกรรมนั้นทําใหตนทุนการผลิตของแตละโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมจํานวนสูงข้ึน และงาน
อุตสาหกรรมบางงานไมสามารถท่ีจะใชแรงงงานเขาไปทําได ซึ่งบางงานนั้นอันตรายและมีความเสี่ยงเปนอยาง
มาก หรือเปนงานท่ีตองการความรวดเร็วและแมนยําในการผลิตรวมท้ังเปนการประหยัดระยะเวลา ทําให
หุนยนตกลายเปนทางออกของงานดานอุตสาหกรรม โดยการนําเอาเทคโนโลยีดานหุนยนตท่ีไดเขามาทดแทน
แรงงานมนุษย เชน ในภาคอุตสาหกรรมท่ีตองการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมคุณภาพของสินคานั้น ๆ เทคโนโลยี
หุนยนตจึงเริ่มมีบทบาททางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน องคประกอบหลักของหุนยนตตอง
ประกอบไปดวยหนวยประมวลผล  หนวยรับสัญญาณเขา  และหนวยขับเคลื่อนหุนยนต  หนวยประมวลผลจะ
ทําหนาท่ีรับสัญญาณเขามาแลวทําการประมวลผลและตัดสินใจทําตามเงื่อนไขการโปรแกรม  อุปกรณเหลานี้
สวนใหญจะเปนไมโครคอนโทรลเลอรในการผลิตและสรางเครื่องมือ  เครื่องใชทางดานอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งเรา
จะเห็นวาอุปกรณตาง ๆ เหลานี้ไดเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก ผลิตภัณฑท่ีใช
ไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุมนั้นเปนการใช Software มาแกปญหาในเรื่องของ Hardware
ไมโครคอนโทรลเลอรยังถูกนําไปใชในระบบสมองกลฝงตัว (Embedded  System) คือระบบคอมพิวเตอร
ขนาดเล็กท่ีถูกซอนอยูภายในเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน  เปนระบบอิเล็กทรอนิกส
ขนาดเล็กท่ีใชในการควบคุมและแสดงผลการทํางานออกมา  เพ่ือเพ่ิมความชาญฉลาดหรือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานของเครื่องมือ  ระบบสมองกลฝงตัวอาจเปนเพียงไมโครโปรเซสเซอร  หรือไมโครคอนโทรลเลอรชิพ
หลายตัวรวมกันเปนระบบ  หรือเพียงตัวเดียว  มีหลักการทํางานคือ  ตองการสัญญาณนําเขาจากภายนอก
(Input) จากอุปกรณท่ีทําหนาท่ีเปนตัวตรวจรู (Sensor) และสงผลสัญญาณออกมา (Output) ในรูป
สัญญาณการควบคุม  หรือในรูปแบบการแสดงผลตางๆ  ระบบสมองกลฝงตัวประกอบดวย Hardware และ
Software ท่ีทํางานรวมกัน  มีชื่อเรียกอ่ืนๆ  เชน  อุปกรณนําสมัย  (Smart  devices) ระบบชาญฉลาดหรือ
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ระบบปญญาประดิษฐ (Intelligent) ผลิตภัณฑอัตโนมัติ (Automated  equipment) (สมบูรณ  เนียมกล่ํา,
2549 : 2)

การศึกษาวิชาไมโครคอนโทรลเลอรผูเรียนจะตองมีพ้ืนฐานทางดานโครงสราง  การทํางาน  การตอ
วงจรประกอบเพ่ือใหสามารถใชงานไมโครคอนโทรลเลอรได เชน วงจรไฟเลี้ยง  วงจรสัญญาณนาฬิกาเพ่ือ
กระตุนการทํางาน  วงจรสัญญาณรีเซ็ตโปรแกรม เปนตน  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการตอวงจรอินพุต เอาตพุต
การใชงานโปรแกรมท่ีเก่ียวของรวมไปถึงคําสั่งท่ีใชในการเขียนโปรแกรม และการตอประยุกตใชงาน
เนื่องจากการศึกษาในรายวิชาดังกลาวผูเรียนจะตองใชความรูท้ังทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ  เนื้อหาในรายวิชา
นี้ก็มีความยากและซับซอนตั้งแตในเรื่องของโครงสราง  การเขียนโปรแกรม และการตอใชงาน  ดังนั้นจะตอง
ใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสม ซึ่งสื่อการเรียนการสอนจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญ  ท่ีจะทําใหการเรียนการสอน
เปนไปตามหลักสูตรและมีประสิทธิผล  เพราะนอกจากจะทําใหครูมีความเขาใจเก่ียวกับการเรียนการสอน  คือ
ชวยเสริมสรางความเขาใจบทเรียน  ยังชวยกระตุนความสนใจทําใหผูเรียนสนุกสนานกับบทเรียน  ฝกความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ฝกใหผูเรียนเปนคนท่ีกลาแสดงออกในทางท่ีถูกตอง  และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
จุดมุงหมายของการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2541 : 2) สื่อการเรียนการสอนจึงนับไดวาเปนสิ่งท่ีมีบทบาทอยางมากในการเรียนการสอน  เนื่องจากสื่อเปน
ตัวกลางท่ีชวยใหการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหผูเรียนมีความเขาใจ
ในความหมายของเนื้อหาบทเรียนไดตรงกับท่ีผูสอนตองการ  ไมวาสื่อนั้นจะเปนสื่อในรูปแบบใดก็ตาม  ลวนแต
เปนทรัพยากรท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการเรียนรูได ท้ังสิ้น  ดังนั้น  การใชสื่อการสอนใหมี
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
ประการ  เชน  ชวยทําใหผูเรียนมีความเขาใจยิ่งข้ึน  เห็นภาพชัดเจนข้ึนทําใหเกิดความบิดเบือนจากการ
จินตนาการนอยลง  เปนตน  และยังสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดีข้ึน  จากเหตุความสําคัญของ
สื่อดังกลาว  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดกําหนดนโยบายและแผนงานรวมท้ังงบประมาณใน
การสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง  ไดนําเอาสื่อการเรียนการสอนประเภทตางๆ  เขามาใชใน
กระบวนการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาในสั ง กัด ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะดานการปฏิบัติ วิ ช า
ไมโครคอนโทรลเลอรจะตองมีชุดฝกหรือชุดประลองท่ีผูเรียนใชในการฝกแลวสามารถบรรลุวัตถุประสงคการ
เรียนการสอนไดเปนอยางดี  จากการวิจัยเรื่อง  การสรางและทดสอบประสิทธิภาพชุดฝกอบรมเรื่อง
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ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกตใชงานหุนยนตพ้ืนฐาน (อนิวรรตน  พลรักษ, 2555 : บทคัดยอ)  พบวา
ชุดฝกอบรมท่ีสรางข้ึนมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ผูเรียนมีระดับความพึงพอใจตอชุดฝกอบรมท่ี
สรางข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุด และชุดฝกอบรมมีประสิทธิภาพเฉลี่ยรอยละ 78.16/75.0  พบวาต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนด 80/80  แตอยูในชวงระดับประสิทธิภาพท่ียอมรับได  สามารถนําชุดฝกอบรมนี้ไปใชในการ
ฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากงานวิจัยเรื่อง  การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดประลองเรื่อง
การควบคุมการทํางานของหุนยนตเคลื่อนท่ีอัตโนมัติ วิชาไมโครคอนโทรลเลอร สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กฤษณะ
สุวรรณบวร, 2550 : บทคัดยอ)  พบวา ชุดประลองท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 82.91/81.16  สูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไว  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย

จากงานวิจัยดังกลาวพบวาเปนกระบวนการเรียนรูในรูปแบบท่ีใชกันมานานหรือยังคงรูปแบบเดิม  ซึ่ง
มิไดมีการเพ่ิมเติมใหมีการเรียนรูแบบบูรณาการความรู  ใหเทาทันตอเทคโนโลยีในปจจุบัน  โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีอุสาหกรรมการผลิตท่ีใชหุนยนตเขามาทดแทนกําลังคน  สิ่งเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมตาง ๆ อยางมากมายในปจจุบัน  และท่ีสําคัญยังขาดเรื่องการทดลองประยุกตใชงาน
ไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือควบคุมหุนยนต เนื่องจากในปจจุบันระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
อุปกรณไฟฟาตาง ๆ ไดนําเอาระบบไมโครคอนโทรลเลอร  หรือท่ีเรียกวาสมองกลมาเปนหัวใจในการควบคุม
การทํางานของระบบไฟฟา  ในภาคปฏิบัตินั้นจะตองมีชุดฝกใหผู เรียนไดปฏิบัติ เ ก่ียวกับการใชงาน
ไมโครคอนโทรลเลอร  จากประสบการณของผูศึกษาคนควาในฐานะผูสอนท่ีทําหนาท่ีการสอนมามากกวา  20
ป  และสอนวิชานี้มามากกวา  10 ป  และจากการสํารวจขอมูลเบื้องตน  พบวา  การควบคุมระบบไฟฟาใน
ปจจุบันสวนใหญจะเปนระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ  ซึ่งชุดฝกท่ีมีอยูในปจจุบันเปนชุดฝกทักษะข้ันพ้ืนฐาน
และมีราคาสูง  ประกอบกับเม่ือผูเรียนใชชุดฝกท่ีมีอยูในปจจุบันแลวไมสามารถใชฝกถึงข้ันการประยุกตใชงาน
ไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือควบคุมระบบไฟฟาได  ซึ่งเปนจุดประสงครายวิชาในขอท่ี  3  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ควบคุมท่ีใชการประสานการทํางานจากอุปกรณหลายสวนใหระบบทํางานเปนแบบอัตโนมัติซึ่งกระบวนการ
ทํางานในลักษณะนี้จะมีอยูในเทคโนโลยีของหุนยนต  จากการศึกษาคนควาเก่ียวกับชุดการสอน  ชุดฝก  หรือ
ชุดทดลอง  ท่ีทําในลักษณะของหุนยนต  พบวา  ชุดการสอนการโปรแกรมควบคุมหุนยนตจะชวยใหครูผูสอน
สามารถถายทอดเนื้อหาและประสบการณท่ีสลับซับซอน  เราความสนใจของนักเรียนตอสิ่งท่ีกําลังศึกษา
สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคาควาและแสวงหาความรูดวยตนเอง  ชวยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  อีกท้ังชวยฝกใหนักเรียน
รับผิดชอบในการทํากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  และรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน
(ชูศักดิ์  โสชะรา, 2553 : 83) และการใชชุดฝกปฏิบัติหุนยนตเบื้องตน  จะทําใหการเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (บุญรอด  ทองสวาง, 2553 : 50)

ดงันั้นผูศึกษาคนควาเห็นวาควรมีสื่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  สงเสริมใหผูเรียนไดใชความรู
ท่ีหลากหลายผสมผสานกับการเรียนรูในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร  คือ ชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุม
หุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะเปนการประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือควบคุมการ
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ทํางานของหุนยนต  ผูเรียนจะตองใชความรูในหลายศาสตรวิชาผสมผสานเขาดวยกัน  เชน ความรูทางดาน
วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ความรูทางดานกลไกการเคลื่อนท่ี  ความรูทางดานการใชงานคอมพิวเตอรเพ่ือ
เขียนโปรแกรม เปนตน  เพ่ือท่ีจะทําใหหุนยนตสามารถทํางานไดตามเงื่อนไขท่ีตองการ ตลอดจนไดฝกการ
แกไขปญหาตาง ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานจริงเก่ียวกับการใชชุดฝกดังกลาว จากการวิจัยเรื่อง
การศึกษาคนควาความคิดเห็นของผูบริหาร  ครูท่ีมีประสบการณเก่ียวกับไมโครคอนโทรลเลอร  และทําหนาท่ี
สอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟาและสาขาอิเล็กทรอนิกส  สังกัดวิทยาลัยเทคนิค  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เก่ียวกับความสอดคลองของจุดประสงคสาขาวิชาไฟฟา มาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ จุดประสงครายวิชา กับการสรางและพัฒนาชุดฝก ไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตาม
เสนแบบอัตโนมัติ (พลวิรัฐ  รัชอนันทพงษ, 2558 : 69) พบวา  ชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควรจะประกอบ
ไปดวยองคประกอบดังนี้  ควรเปนชุดฝกฯ แบบแยกชิ้นสวนสามารถถอดประกอบได สามารถแยกชิ้นสวนเพ่ือ
ทําการทดลองเปนใบงานยอยได  ควรมีขนาดกะทัดรัดเพ่ือใหสะดวกตอการเคลื่อนยาย  มีชุดดาวนโหลด
โปรแกรมในตัวหุนยนต  และผูเรียนสามารถทําการทดลองถึงข้ันการประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่ง
ชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติท่ีผูศึกษาคนควาจะทําการสรางข้ึนมา
นี้ สามารถใชทําการทดลองตั้งแตข้ันความรูในการใชงานไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตนไปจนถึงข้ันการ
ประยุกตใชงานเพ่ือควบคุมหุนยนตใหทํางานแบบอัตโนมัติ  มีชุดรับสัญญาณอินพุตท้ังแบบกดปุมสัญญาณหรือ
สั่งการดวยมือ (Manual) เพ่ือทดลองในข้ันความรูพ้ืนฐาน  และแบบชุดรับสัญญาณเพ่ือใหหุนยนตทํางาน
แบบอัตโนมัติ (Automatic) ซึ่งจะใชตัวรับสัญญาณแสง (Infrared sensor) รวมไปถึงชุดขับเคลื่อนมอเตอร
(Driver motor) และชุดแสดงสภาวะการทํางาน (Indicator light)

ดวยความสําคัญดังกลาว  ผูศึกษาคนควาจึงมีแนวคิดท่ีจะทําการปรับปรุงและพัฒนาการใชสื่อการ
เรียนการสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอรท่ีเปนชุดฝก  เพ่ือใหผูเรียนใชในการฝก  ปฏิบัติ  ทดลองการใช
งานไมโครคอนโทรลเลอร จะชวยใหผูเรียนเห็นผลท่ีไดจากการทดลองจริงและสัมผัสไดอยางเปนรูปธรรม
เปนการสงและกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรูมากยิ่งข้ึน สามารถนําความรูท่ีไดจากการฝกไปใชในข้ันการ
ประยุกตใชงานเพ่ือควบคุมระบบไฟฟา และสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบ

อัตโนมัติ  วิชาไมโครคอนโทรลเลอร  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจุดประสงคของการศึกษาคนควา
ดังนี้

1.2.1  เพ่ือสรางชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ  วิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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1.2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ
ท่ีสรางข้ึน

1.3  สมมติฐานของการวิจัย
ชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติท่ีสรางข้ึนจะมีประสิทธิภาพ

มากกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 80/80

1.4  ขอบเขตของการวิจัย
ชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติท่ีสรางข้ึน  ทดลองไดตามใบ

งานวิชาไมโครคอนโทรลเลอร รหัสวิชา  3104-2103 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง  หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดังตอไปนี้

ใบงานท่ี  1 การติดตอกับ I/O ข้ันพ้ืนฐาน
ใบงานท่ี  2  การกําหนดใหเอาตพุตทํางานแบบ Toggle
ใบงานท่ี  3  การกําหนดใหเอาตพุตทํางานแบบ Jogging
ใบงานท่ี  4  การกําหนดใหโปรแกรมทํางานซ้ํา
ใบงานท่ี  5  การเพ่ิมและการลดคาตัวแปร
ใบงานท่ี 6 การควบคุมการเลื่อนขยับขอมูลในตัวแปร
ใบงานท่ี 7 การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงเบื้องตน
ใบงานท่ี 8 การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงผาน H-Bride
ใบงานท่ี 9 การเขียนโปรแกรมเพ่ือรับคาจาก infrared sensor
ใบงานท่ี 10 การเขียนโปรแกรมใหหุนยนตทํางานแบบอัตโนมัติ

1.5  ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.5.1  ประชากร คือ นักศึกษาแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร รหัสวิชา 3104-2103

1.5.2  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  sampling)
เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร รหัสวิชา 3104-2103  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน
15 คน
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1.6 ขอตกลงเบ้ืองตน
1.6.1 การศึกษาคนควาในครั้งนี้ไมคํานึงถึง  เพศ  อายุ  พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  สังคม  อารมณและ

ชวงเวลาการเรียนของกลุมตัวอยาง
1.6.2  การทดลองในครั้งนี้ถือวานักศึกษาท่ีเรียนตามหลักสูตรนี้  มีคุณสมบัติคลายคลึงกันทุกประการ

เนื่องจากไดผานการสอบคัดเลือกเขามาศึกษาตอภายใตหลักสูตรเดียวกัน
1.6.3 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญถือวาไดกระทําไปดวยดุลยพินิจจากความจริงใจ  ซึ่งแสดงถึง

ความรูสึกอันแทจริงของกลุมผูเชี่ยวชาญ

1.7 คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย
การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบ

อัตโนมัติ  วิชาไมโครคอนโทรลเลอร  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูศึกษาคนควาไดใชคําจํากัดความ
เพ่ือใชในการศึกษาคนควา  ดังนี้

1.7.1  ครู  หมายถึง  ครูท่ีมีประสบการณเก่ียวกับไมโครคอนโทรลเลอร  และทําหนาท่ีสอนใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาชางไฟฟาและสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  สังกัดวิทยาลัยเทคนิค  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1.7.2 ความคิดเห็น  หมายถึง ความคิดเห็นของครู นักศึกษาตอชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุม
หุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ  วิชาไมโครคอนโทรลเลอร  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟา สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1.7.3 ชุดฝก  หมายถึง ชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ
เปนชุดฝกท่ีสามารถอดประกอบ  แยกชิ้นสวนตางๆ เชน  สวนของอินพุต (Input) สวนประมวลผลดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller  Unit) และสวนเอาตพุต (Out Put) เพ่ือนํามาทําการทดลองเขียน
โปรแกรมตั้งแตข้ันพ้ืนฐานไปจนถึงข้ันการประยุกต

1.7.4 สื่อการเรียนการสอน  หมายถึง ชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสน
แบบอัตโนมัติ สําหรับเปนตัวกลางหรือพาหะในการถายทอดความรูทักษะและประสบการณไปสูผูเรียนชุดฝก
ไมโครคอนโทรลเลอรจะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถใชทําการทดลองตั้งแตข้ันพ้ืนฐานเปนตนไป  และ
สามารถบันทึกโปรแกรมลงในตัวหุนยนตโดยไมตองถอดตัวไมโครคอนโทรลเลอรออกจากตัวหุนยนต

1.7.5 หุนยนตเล็ก  หมายถึง  ชุดฝกหุนยนตเล็กท่ีประกอบไปดวย  แผงควบคุมการทํางานของ
หุนยนตหรือแผงไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877 แผงขับเคลื่อนมอเตอร  แผงตรวจจับหรือรับ-สงการ
สะทอนของแสง  มอเตอรไฟฟากระแสตรง แผงสวิตช  แผงหลอดแอลอีดี (LED) และแบตเตอรี่ (Battery)
ซึ่งโครงสรางจะทําดวยพลาสติกหนา 0.5 เซนติเมตร
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1.7.6 หุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ  หมายถึง  หุนยนตท่ีสามารถเคลื่อนไดโดยไมตองสั่งงาน
สามารถเคลื่อนไดดวยตัวเอง  ตัดสินใจดวยตัวเอง  ตามโปรแกรมหรือชุดคําสั่งท่ีกําหนดไวใหตรวจสอบเสน
สามารถเดินไปตามทิศทางของเสนท่ีกําหนดไว

1.7.7 แบบทดสอบ หมายถึง  เครื่องมือท่ีผูศึกษาคนควาสรางข้ึนเพ่ือใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาท่ีเรียนดวยชุดฝก

1.7.8  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังจากสิ้นสุดการเรียน  โดย
วัดจากแบบทดสอบท่ีไดผานการวิเคราะหทางสถิติซึ่งผูศึกษาคนควาสรางข้ึน

1.7.9  ประสิทธิภาพของชุดฝก  หมายถึง  คุณภาพของชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนต
เล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ  วิชาไมโครคอนโทรลเลอร  ซึ่งวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ี
เรียนดวยชุดฝก  ตามเกณฑ 80/80 โดยมีวิธีวิเคราะหดังนี้

80  ตัวแรก  หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีวัดไดจากการหาคาคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบทายการประลองโดยคิดเปนรอยละ

80  ตัวหลัง  หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธท่ีไดจากการหาคาคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบหลังจากเรียน  โดยการใชใบงานการทดลองรวมกับชุดฝกครบทุกใบงานโดย
คิดเปนรอยละ

1.7.10 ผูเชี่ยวชาญ  หมายถึง  ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร  หรือรายวิชาท่ีมี
เนื้อหาใกลเคียงกัน  หรือมีประสบการณเก่ียวกับการทําหุนยนตอาชีวศึกษา  เชน  หุนยนต ABU หุนยนตแขน
กลอุตสาหกรรม  หุนยนตคนพิการ  เปนตน  และมีวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี  หรือผู ท่ีมี
ประสบการณดานการออกแบบสื่อการเรียนการสอน  และหรือการวัดผลและประเมินผล  อยางนอย 5 ป

1.7.11 ผูทรงคุณวุฒิ  หมายถึง  ผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวกับวิชาไมโครคอนโทรลเลอร  หรือ
รายวิชาท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงกัน  หรือมีประสบการณเก่ียวกับการทําหุนยนตอาชีวศึกษา  เชน  หุนยนต ABU
หุนยนตแขนกลอุตสาหกรรม  หุนยนตคนพิการ  เปนตน  และมีวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี  หรือผู
ท่ีมีประสบการณดานการออกแบบสื่อการเรียนการสอน  และหรือการวัดผลและประเมินผล  อยางนอย 15 ป

1.8  ประโยชนของการวิจัย
1.8.1 ไดชุดฝกไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมหุนยนตเล็กเดินตามเสนแบบอัตโนมัติ  ท่ีมีประสิทธิภาพ

ดีเหมาะสมสําหรับการสอนภาคปฏิบัติ  วิชาไมโครคอนโทรลเลอร รหัสวิชา 3104-2013 ซึ่งจะทําใหนักศึกษา
มีความรูและความเขาใจ  สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการประยุกตใชงานในภาคอุตสาหกรรมไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับเทคโนโลยี

1.8.2 ไดแนวทางในการคนควาวิจัยเพ่ือทําชุดฝก  ชุดประลอง  หรือชุดการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ


