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บทที ่1 
บทน ำ 

 

ควำมส ำคญัและทีม่ำของปัญหำ 
           ปี 2558 ประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมให้กบับุคลากรใน
ทุกภาคส่วนจึงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมดา้นการผลิตและ
พฒันาก าลงัคนเพื่อรองรับการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนซ่ึงมี 7 สาขา
วิชาชีพไดแ้ก่ วิศวกรรม นกัส ารวจ ทนัตแพทย ์สถาปัตยกรรม แพทย ์พยาบาล และนกับญัชี  ใน
ส่วนของวชิาชีพวศิวกรรมนั้นเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทยลดลงเร่ือย 
ๆ โดยมีดชันีบ่งช้ีท่ีส าคญั คือ ผลการทดสอบดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษของ
นกัเรียน นกัศึกษาระดบัต่าง ๆ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน), 2550) 
เน่ืองจากรายวชิาดงักล่าวมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัวชิาชีพวศิวกรรม 
 การแกปั้ญหาน้ีคงมิใช่ภาระของครู ส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึงเท่านั้น แต่ตอ้งเป็นการท างานร่วมกนัซ่ึงแต่ละมหาวิทยาลยั/คณะ/ภาควิชา จะตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบเน้ือหาในแต่ละวิชา ช่วงชั้น โดยค านึงถึงความสัมพนัธ์กบัทรัพยากรของจงัหวดั 
ตามศกัยภาพของมหาวทิยาลยัและอาชีวศึกษา เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏัและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัทอ้งถ่ิน อาจจะเป็นผูจ้ดัท าเน้ือหาข้ึนมา หากจ าเป็นตอ้งใชอ้งคค์วามรู้
ระดบัสูงข้ึน ก็ใหป้ระสานกบัมหาวิทยาลยัหลกัในส่วนกลาง สภาวิจยัแห่งชาติ สวทช. เป็นตน้ เพื่อ
น าผลงานวจิยัมาแปลงสู่ภาคปฏิบติั เม่ือมหาวทิยาลยัท าเน้ือหาของตนเอง ก็สามารถพฒันาศกัยภาพ
ของพื้นท่ีได ้โดยมีอาชีวศึกษาเป็นเครือข่าย และมีเป้าหมายร่วมกนัคือ การสร้างระบบเศรษฐกิจเพื่อ
พฒันาการศึกษา ซ่ึงจะสร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาทั้งระบบ จึงเป็นการปฏิรูปการศึกษา 
จดัระบบการศึกษาใหเ้ป็นการศึกษาเพื่อพฒันาประเทศ  
 นอกจากน้ีการแข่งขนักบัประเทศต่างๆ นั้นจะตอ้งรู้เขา-รู้เรา มหาวิทยาลยัตอ้งน าความรู้ 
ความหลากหลายทางชีวภาพออกมาใช้ ความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีอาจน ามาท าเป็นเร่ืองราว     
แบบญ่ีปุ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว หรือการท่ีไทยมีศกัยภาพดา้นการดูแลสุขภาพดีท่ีสุด แต่ก็ยงั
ไม่ไดรั้บการพฒันาท่ีดีพอ จึงตอ้งการให้มหาวิทยาลยัเขา้มาช่วยดูศกัยภาพในพื้นท่ี และบอกมาวา่
ในแต่ละพื้นท่ีตอ้งพฒันาศกัยภาพอะไรบา้ง รวมทั้งดูจุดแข็ง จุดอ่อนของประเทศอ่ืน อะไรท่ีเรา
เสียเปรียบมากเกินไปจะไดไ้ม่ตอ้งท าไปแข่งขนั ในระบบการคา้นั้นเช่ือมัน่วา่กระทรวงพาณิชยไ์ม่มี
ทางรู้มากไปกวา่มหาวทิยาลยั เพราะยงัตอ้งใชม้หาวิทยาลยัวิจยัในเร่ืองต่างๆ มาโดยตลอด ประเด็น
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เหล่าน้ีจึงมุ่งหวงัให้มหาวิทยาลยัจดัหลกัสูตรสอนคนให้มีอาชีพ มีงานท า (ข่าวส านกังานรัฐมนตรี
,2554) 
 ดงันั้นแนวทางการจดัการศึกษาและพฒันาเน้ือหารายวิชาจึงกวา้งมาก ครอบคลุมหลายมิติ 
หลายหน่วยงาน ตั้งแต่โรงเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลยัเทคนิค วิทยาลยัอาชีวศึกษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล มหาวทิยาลยัราชภฏั และมหาวทิยาลยัหลกัในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน โดยมุ่งหวงัให้เน้ือหาท่ีร่วมกนัพฒันาข้ึนนั้นสามารถ
พฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีได้ อนัจะน าไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างระบบเศรษฐกิจเพื่อมาพฒันา
การศึกษา และสร้างความเขม้แข็งให้การศึกษาทั้งระบบ จดัระบบการศึกษาให้เป็นการศึกษาเพื่อ
พฒันาประเทศ มุ่งหวงัให้มหาวิทยาลัยจดัหลักสูตรสอนคนให้มีอาชีพ มีงานท า การท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายดงักล่าว จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งก าหนดแนวทางและขั้นตอนในการพฒันาเน้ือหาในแต่
ละรายวิชา  แต่ละช่วงชั้ นให้มีความชัดเจน สอดคล้องสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้ น
โครงการวจิยัน้ีจึงจดัท าข้ึนเพื่อทดลองพฒันาเน้ือหาระบบฝังตวัท่ีเหมาะสมกบัการจดัการศึกษาเพื่อ
อาชีพ และวิจยัหาแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดงักล่าวให้กบันักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏั นกัศึกษาในสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้
มีความรู้ ความสามารถในการพฒันาระบบฝังตวั และประกอบวชิาชีพนกัพฒันาระบบฝังตวัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพต่อไป เน่ืองจากในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่หลาย
แห่งและมีอุตสาหกรรมท่ีจ าเป็นตอ้งใชน้กัพฒันาระบบฝังตวั เช่น โรงงานผลิตรถยนต ์โรงงานผลิต
วงจรรวม โรงงานผลิตช้ินส่วนและประกอบฮาร์ดดิสน์ เป็นตน้ 
 

วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจิัย 
 1. เพื่อทดลองพฒันาเน้ือหาระบบฝังตวัท่ีเหมาะสมกบัการจดัการศึกษาเพื่ออาชีพ 
 2. เพื่อหาแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการพฒันาระบบฝังตวั
ใหก้บันกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัและนกัศึกษาในสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  
 

ขอบเขตของโครงกำรวจิัย 
 1. พฒันาเน้ือหาระบบฝังตวัท่ีเหมาะสมกบันกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
และนกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี  
 2. ถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการพฒันาเน้ือหาระบบฝังตวัให้กบันกัศึกษามหาวิทยาลยัราช-
ภฏัพระนครศรีอยธุยา และนกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี 
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ทฤษฎ ีสมมุติฐำน และกรอบแนวควำมคดิของโครงกำรวจิัย  
 นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยัมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการพฒันา
ระบบฝังตวัมากข้ึน 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
ตารางท่ี 1.1 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

หน่วยงานท่ีจะน า
งานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

ประโยชน์ แนวทางท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ 

1. สถาบนัการศึกษา 
2. ส านกัเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

1. น าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัไปพฒันา
ต่อยอด 
2. เป็นการพฒันาบุคลากรให้สามารถจดัการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่สอนแต่ใน
ต ารา อาจารยส์อนโดยใชป้ระสบการณ์จริง
ท่ีไดรั้บมาจากการท าวจิยั ซ่ึงแน่นอนวา่
ไม่ไดมี้เพียงปัญหาทางเทคนิคเท่านั้น แต่มี
ปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย   

1. น าเสนอผลงานทางวชิาการใน
การประชุมระดบัชาติ   
2. นกัวจิยัซ่ึงเป็นอาจารย ์และ
ครูผูส้อนน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการ
วจิยัไปจดัการเรียนการสอน 
3. บริการวชิาการ 

โรงเรียนต่าง ๆ 1. นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง   
การพฒันาระบบฝังตวั 

1. น าความรู้ไปใชศึ้กษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาและประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
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แผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยหีรือผลกำรวจิัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย 
ตารางท่ี 1.2 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวจิยัสู่กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานท่ีจะน า
งานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

ประโยชน์ แนวทางท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ 

1. สถาบนัการศึกษา 
2. ส านกัเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

1. น าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัไปพฒันา
ต่อยอด 
2. เป็นการพฒันาบุคลากรให้สามารถจดัการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่สอนแต่ใน
ต ารา อาจารยส์อนโดยใชป้ระสบการณ์จริง
ท่ีไดรั้บมาจากการท าวจิยั ซ่ึงแน่นอนวา่
ไม่ไดมี้เพียงปัญหาทางเทคนิคเท่านั้น แต่มี
ปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย   

1. น าเสนอผลงานทางวชิาการใน
การประชุมระดบัชาติ   
2. นกัวจิยัซ่ึงเป็นอาจารย ์และ
ครูผูส้อนน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการ
วจิยัไปจดัการเรียนการสอน 
3. บริการวชิาการ 

โรงเรียนต่าง ๆ 1. นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง   
การพฒันาเน้ือหาระบบฝังตวั 

1. น าความรู้ไปใชศึ้กษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาและประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

 

วธีิกำรด ำเนินกำรวจิัย และสถำนทีท่ ำกำรทดลอง/เกบ็ข้อมูล 
1. ขั้นตอนการวิจยั  
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารเพื่อหาแนวทางในการพฒันาเน้ือหาระบบฝังตวัท่ีเหมาะสมกบัการจดั
การศึกษาเพื่ออาชีพ  
ขั้นตอนท่ี 2 พฒันาเน้ือหาระบบฝังตวั 
ขั้นตอนท่ี 3 น าเน้ือหาระบบฝังตวัท่ีพฒันาข้ึนไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุพิจารณา 
ขั้นตอนท่ี 4 ปรับแกเ้น้ือหาระบบฝังตวัตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ  
ขั้นตอนท่ี 5 ทดลองสอนเร่ือง การพฒันาระบบฝังตวัให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา และนกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี 
ขั้นตอนท่ี 6 เก็บขอ้มูลผลการทดลอง 
ขั้นตอนท่ี 7 สรุปผลโครงการวจิยั 
 
2. การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ SD. ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
3. สถานท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาและวทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี  
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ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวจิัย 
 
ตารางท่ี 1.3 ระยะเวลาท าการวจิยั และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจิยั  
 
                                     กิจกรรม 

พศ. 2555-2556 
ตค.55-
ธค.55 

มค.56-
มีค.56 

เมย.56-
มิย.56 

กค.56-
กย.56 

ศึกษาเอกสารเพื่อหาแนวทางการพฒันาเน้ือหาระบบฝังตวั     
พฒันาเน้ือหาระบบฝังตวั     
น าเน้ือหาระบบฝังตวัไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิพิจารณา     
ทดลองสอนและเก็บขอ้มูลการวจิยั     
วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวจิยั     
จดัท ารายงานการวจิยั     
น าเสนอผลการวจิยัในการประชุมวชิาการ     

 
 



 

 

บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ระบบฝังตวั (Embedded system) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจ๋ิวท่ีฝังไวใ้นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความฉลาด ความสามารถให้กบัอุปกรณ์เหล่านั้น 
ระบบฝังตวัถูกน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย (วิกิพีเดีย. 2554) เช่น โทรศพัทช์าญฉลาด (Smart phone) 
แท็บเล็ต (Tablet) กลอ้งถ่ายรูป หุ่นยนต์ รถยนต์และยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้น อุปกรณ์
ส านักงาน อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม ของเล่นต่างๆ เป็นต้น 
เน่ืองจากเทคโนโลยท่ีีใชใ้นระบบฝังตวัทั้งเทคโนโลยีทางดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์มีการพฒันา
อย่างรวดเร็วและก้าวหน้ามาก ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรท่ี
ท างานดา้นซอฟต์แวร์ ความตอ้งการบุคลากรเพื่อพฒันาซอฟตแ์วร์ฝังตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตาม
สภาพการแข่งขนัในตลาด ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนนกัพฒันาซอฟตแ์วร์ฝังตวัของประเทศชั้น
น า เช่น ในปี 2552 ภาคอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ฝังตวัของประเทศญ่ีปุ่นยงัขาดแคลนนกัพฒันาอีกถึง
เกือบ 70,000 ต  าแหน่ง (IPA, 2552) ส าหรับประเทศไทยนั้นภาพรวมอุตสาหกรรมระบบฝังตวัมี
ความพร้อมในเร่ืองบุคลากรท่ีมีความรู้ระดบัสูง แต่มีจ านวนนอ้ย เม่ือเทียบกบัความตอ้งการของ
ตลาดโลก ดงันั้นจึงตอ้งเร่งสร้างบุคลากรจ านวนมาก (ศุภชัย วรพจน์พิศุทธ์ิ. 2554) การสร้าง
บุคลากรดา้นการพฒันาระบบฝัง-ตวัควรเร่ิมตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการพฒันานกัศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในวิชาระบบฝังตวัเพียงพอท่ีจะน าไปสอดแทรกในวิชาท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้เบ้ืองตน้ในวิชาระบบฝังตวั ดงันั้นการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ให้ผูเ้ข้าร่วมวิจยัมี
ความรู้ ความเขา้ใจแนวคิด (Concept) ของวิชาระบบฝังตวัวา่ลกัษณะเฉพาะของวิชาระบบฝังตวัคือ
อะไร และจะสอนวิชาน้ีอยา่งไร (What’s unique with a particular subject and how this subject 
ought to be taught.) (Martin Grimheden and Martin Torngren, 2005) เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความ-
เขา้ใจในวิชาชีพนกัพฒันาระบบฝังตวั และมีพื้นฐานส าหรับศึกษาต่อในระดบัท่ีสูง ๆ ข้ึนไป โดย
ผูว้ิจยัจะเน้นเร่ืองการพฒันาซอร์ฟแวร์เป็นหลัก การออกแบบฮาร์ดแวร์จะกล่าวถึงเท่าท่ีจ  าเป็น
เท่านั้น ส าหรับหัวขอ้ต่อไปจะกล่าวถึงภาพรวมของการพฒันาระบบฝังตวั เพื่อให้มีความรู้ ความ
เขา้ใจในเบ้ืองตน้ว่าระบบฝังตวัคืออะไร ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ท่ีนิยมใช้พฒันาระบบฝังตวัมี
อะไรบา้ง 
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การพฒันาระบบฝังตัว 
 การพฒันาระบบฝังตวัสามารถแบ่งการพฒันาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนฮาร์ดแวร์และ
ซอร์ฟแวร์ การพฒันาในส่วนฮาร์ดแวร์นั้นจะประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกั ๆ ดงัภาพท่ี 2.1  

 
ภาพท่ี 2.1 ไดอะแกรมระบบฝังตวั 

ท่ีมา : http://shivashapremlata.blogspot.com/2011/03/paper-in-ieee.html  
                               สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2556 

 

 ตามท่ีไดก้ล่าวมาแล้วว่าระบบฝังตวัคือ ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจ๋ิวท่ีฝังหรือติดตั้งไวใ้น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ ดงันั้นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของระบบฝังตวั
ก็คือ ตวัควบคุมขนาดเล็กจ๋ิวหรือไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็
คือ ไอซี (Integrate Circuit, IC) ท่ีถูกสร้างให้มีตวัประมวลผล หน่วยความจ าบางส่วน และอุปกรณ์
เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ภายนอกหรือพอร์ท (Port) อยูภ่ายในไอซีตวัเดียวกนั ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ี
นิยมใช้ในระบบฝังตวั คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 และไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกลู PIC ดงัภาพท่ี 2.2 และ 2.3 

 

ภาพท่ี 2.2 แผงทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู MCS-51 
                              ท่ีมา : http://www.inex.co.th สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2556 
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ภาพท่ี 2.3 แผงทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู PIC 
                              ท่ีมา : http://www.inex.co.th สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2556 

 

 ส าหรับการพฒันาระบบฝังตวัในส่วนของซอร์ฟแวร์นั้นอาจจะมีการใช้ระบบปฏิบติัการ
เป็นแกนหลกัในการพฒันาหรือไม่ก็ได้ ระบบปฏิบติัการส าหรับระบบสมองกลฝังตวัมีหลาย
ประเภทมากตั้งแต่ RTOS, ucOS-II จนไปถึงระบบปฎิบติัการท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนมา เช่น ลีนุกซ์ 
(Linux) วนิโดว ์(Window CE) จนถึงระบบปฏิบติัการสมยัใหม่อยา่งแอนดรอยด์ (Android) เป็นตน้ 
ส่วนภาษาโปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบฝังตวัก็มีมากมายหลายภาษา เช่น ภาษาแอสแซมบลี 
(Assembly) ภาษาซี ภาษาจาวา (Java) ภาษาโลโก ้(Logo) ภาษาแอพอินเวนเตอร์ (App Inventor) 
และไพธอน (Python) เป็นต้น ผูใ้ช้จึงตอ้งพิจารณาเลือกใช้ภาษาในการพฒันาระบบฝังตวัให้
เหมาะสม 
 

1.1 การพฒันาโปรแกรมด้วยภาษาแอสแซมบล ี 
 ภาษาแอสแซมบลีถูกใช้ในการพฒันาโปรแกรมส าหรับระบบฝังตวัมาตั้งแต่ยุคเร่ิมต้น 
เน่ืองจากภาษาแอสแซมบลีท างานไดเ้ร็ว ใช้หน่วยความจ าและทรัพยากรต่าง ๆ นอ้ย จึงเหมาะกบั 
ตวัประมวลผล (Central Processing Unit, CPU) และฮาร์ดแวร์อ่ืน ๆ ของระบบฝังตวัในยุคแรก ๆ ท่ี
มีความเร็วในการประมวลผลต ่า การเขา้ถึง(Access) หน่วยความจ าชา้ และความจุของหน่วยความจ า
น้อย แต่ขอ้ดอ้ยของการพฒันาโปรแกรมด้วยภาษาแอสแซมบลี คือ มีความยุ่งยากในการพฒันา
โปรแกรม เน่ืองจากภาษาแอสแซมบลีเป็นภาษาระดับต ่า (Low level language) จึงตอ้งใช้
โปรแกรมเมอร์ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจด้านฮาร์ดแวร์ และมีความเช่ียวชาญสูงในการพฒันา
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โปรแกรม เม่ือเทคโนโลยทีางดา้นฮาร์ดแวร์มีการพฒันามากข้ึน ท าให้ขอ้จ ากดัต่าง ๆ ดงักล่าวลดลง 
การพฒันาโปรแกรมด้วยภาษาแอสแซมบลีจึงค่อย ๆ ลดความนิยมลงไป และถูกแทนท่ีดว้ยการ
พฒันาโปแกรมดว้ยภาษาระดบัสูง (High level language) เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา เป็นตน้ 
 

1.2 การพฒันาโปรแกรมด้วยภาษาซี  
 ภาษาซีเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับความนิยมมาก โปรแกรมเมอร์ใช้ภาษาซีในการ
พฒันาโปรแกรมระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ รวมทั้งการพฒันาโปรแกรม
ส าหรับระบบฝังตวัด้วย เช่น โปรแกรม KEIL ส าหรับพฒันาโปรแกรมด้วยภาษาซีเพื่อใช้รันบน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ดงัภาพท่ี 2.4 โปรแกรม Mikro C ส าหรับพฒันาโปรแกรม
ดว้ยภาษาซีเพื่อรันบนไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ดงัภาพท่ี 2.5 เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการ
ปรับปรุงภาษาซีและสร้างไลบรารีส าหรับเก็บฟังก์ชนัให้เรียกใชง้านไดอ้ยา่งง่ายดาย และเหมาะสม
กบัฮาร์ดแวร์ระบบเปิดอยา่ง Arduino ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมของนกัพฒันาระบบฝังตวัเป็นอยา่งมากใน
ขณะน้ี 
 

 
ภาพท่ี 2.4 โปรแกรม KEIL ส าหรับพฒันาโปรแกรมเพื่อใชรั้นบนไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู    
                  MCS-51 

 

ภาพท่ี 2.5 โปรแกรม Mikro C ส าหรับพฒันาโปรแกรมเพื่อใชรั้นบนไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู    
                  PIC 
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1.3 การพฒันาโปรแกรมด้วยภาษาจาวา 
 ภาษาจาวาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัตน้ ๆ ในปัจจุบนั เน่ืองจาก
ภาษาจาวาเหมาะกบัการพฒันาโปรแกรมแบบโอโอพี (Object-Oriented Programming. OOP) ซ่ึงท า
ให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่น (Flexible) ต่อการใช้งานสูง ลดความยุ่งยากในการพฒันาโปรแกรม
ขนาดใหญ่ ภาษาจาวาไม่ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัเช่นเดียวกบัภาษาซี ภาษาจาวาถูกเลือกให้เป็นภาษา
ส าหรับการพฒันาโปรแกรมเพื่อรันบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยน์ของอุปกรณ์ชาญฉลาด เช่น 
สมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต เป็นตน้  

 
ภาพท่ี 2.6 การพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาจาวาเพื่อรันบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยน์ 

  
1.4 การพฒันาโปรแกรมด้วยภาษาโลโก้  
 ภาษาโลโกเ้ป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนภายใตค้วามร่วมมือระหวา่ง Fred G. Martin 
และบริษทัอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จ  ากัด ภาษาน้ีเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีง่ายท่ีสุด ผูเ้รียน
สามารถฝึกหดัไดด้ว้ยตนเอง และใชส้ามารถใชเ้ป็นภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับผูส้อนท่ีเร่ิมตน้เขียน
โปรแกรมทั้งในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย มธัยมศึกษาท่ีไม่เคยมีความรู้ดา้นการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาก่อน ภาษาโลโกมี้ทั้งแบบท่ีเป็นภาษารูปภาพ (Graphical language) โดยใช ้Logo 
Blocks ดงัภาพท่ี 2.7 หรือแบบตวัอกัษร (Text based) โดยใชโ้ปรแกรม Cricket Logo  
 

 
 

ภาพท่ี 2.7 การพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาโลโก ้
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1.5 การพฒันาโปรแกรมด้วยแอพอนิเวนเตอร์   
 โปรแกรมแอพอินเวนเตอร์ (App Inventor program) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับสร้างแอพ-
พลิเคชันส าหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตท่ีเป็นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ซ่ึงบริษทักูเกิลกบั    
เอ็มไอที ร่วมกันพัฒนา ข้ึน  โดยออกแบบให้ผู ้ใช้พ ัฒนา โปรแกรมแบบวิชวล  (Visual 
Programming)  คือ เขียนโปรแกรมด้วยการต่อบล็อกค าสั่ง เน้นการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา 
(Problem solving) ด้วยการสร้างโปรแกรมท่ีผูเ้รียนสนใจ  บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
โปรแกรมน้ีจึงเหมาะส าหรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้การพฒันาโปรแกรมให้นกัเรียนในระดบัมธัยม
ปลายหรือระดบัมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะผูท่ี้ไม่เคยพฒันาโปรแกรมมาก่อน การพฒันาโปรแกรมบน
สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ตแอนดรอยดด์ว้ยแอพอินเวนเตอร์ แสดงดงัภาพท่ี 2.8 

 
 

ภาพท่ี 2.8 การพฒันาโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ตแอนดรอยดด์ว้ยแอพอินเวนเตอร์ 
ท่ีมา : MIT Center for Mobile Learning, 2013 
 

 ผูใ้ชพ้ฒันาโปรแกรมโดยการสร้างโปรเจก (Project) ส าหรับออกแบบส่วนเช่ือมต่อกบัผูใ้ช ้
(User Interface) โดยการสร้างองค์ประกอบ (Components) ต่างๆ ดว้ยแอพอินเวนเตอร์ดีไซด์-
เนอร์ (App Inventor designer) จากนั้นจึงเขียนโปรแกรมให้แต่ละองค์ประกอบด้วยแอพ-
อินเวอร์เตอร์บล๊อกอิดิเตอร์ (App Inventor blocks editor) ดว้ยวิธีการเช่ือมต่อบล็อก เพื่อให้
องค์ประกอบนั้นๆ ท าหน้าท่ี (Function) ตามท่ีออกแบบเอาไว้ การเช่ือมต่อบล๊อกหรือเขียน
โปรแกรมท าโดยการลากและวาง (Drag and Drop) บล๊อกบนเว็บเบราวเ์ซอร์ท่ีเช่ือมต่อไปยงั        
แอพอินเวนเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (App Inventor servers) ซ่ึงจะท าหน้าท่ีแปลงโปรแกรม (Compile 
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program) เม่ือไดโ้ปรแกรมท่ีแปลงเป็นโปรแกรมแอพพลิเคชัน่เสร็จเรียบร้อยแลว้กลบัมา ก็สามารถ
ทดสอบโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนจ าลอง (Android emulator) หรือโทรศพัท์สมาร์ทโฟนแอน-
ดรอยดต่์อไป  
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า ระบบฝังตวัจะตอ้งพฒันาทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ 
เช่น การออกแบบหุ่นยนตท่ี์ใชร้ะบบฝังตวัเป็นตวัควบคุมก็จะตอ้งออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต ์
ระบบขบัเคล่ือนของหุ่นยนต์ คือ มอเตอร์ ระบบตรวจจบั คือ เซ็นเซอร์ต่าง ๆ และท่ีขาดไม่ไดคื้อ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีจะใชเ้ป็นตวัควบคุมระบบต่าง ๆ ต่อจากนั้นจึงมาออกแบบโปรแกรมหรือ
ขั้นตอนวิธี (Algorithm) ของโปรแกรม เพื่อให้หุ่นยนตท์ างานตามเง่ือนไขท่ีก าหนด โดยงานวิจยัน้ี
จะมุ่งเน้นท่ีการพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาซีเพื่อใช้กบัแผงวงจร Arduino ดงัรายละเอียดในบทท่ี 3 
ส าหรับในหวัขอ้ต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในรายวิชา
ระบบฝังตวัดงัต่อไปน้ี     
 

การจัดการเรียนรู้ระบบฝังตัว 
 ระบบฝังตวัมีลกัษณะจ าเพาะและเป็นไปตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ (Thematic identity 
and a functional legitimacy) ดงันั้น วิชาน้ีควรมีการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการเลือกตวัอยา่งและมีการ-
ส่ือสารอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ (Exemplifying selection and using an interactive communication) การ-
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning, PBL) จึงมีความเหมาะสมกบัวิชาน้ีมาก 
เพราะเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการส่ือสารอย่างมีปฏิสัมพนัธ์กับผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และเป็น
ประโยชน์ในการเตรียมผูเ้รียนส าหรับอาชีพในอนาคต เช่น วศิวกรระบบฝังตวั เป็นตน้  
 ปัญหาการออกแบบระบบฝังตวัเป็นความทา้ทายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะใหม่ทั้งหมดส าหรับ
วิศวกร ทกัษะเหล่าน้ีจะสัมพนัธ์ ผสมผสานสาขาวิชาวิศวกรรมเดิม (These skills are related to the 
combination of traditionally disjoint engineering disciplines) แต่ระบบการศึกษาไม่ไดใ้ห้รากฐาน
ท่ีเหมาะสมส าหรับระบบฝังตวั กระบวนทศัน์การศึกษาใหม่จึงเป็นส่ิงจ าเป็น การจดัการเรียนรู้
ระบบฝังตวัควรเน้นหรือให้ความส าคญักบัรากฐานในเชิงทฤษฎีมากกวา่ความสามารถเชิงเทคนิค 
(Technicalities) (A. L. Sangiovanni-Vincentelli and A. Pinto, 2005)  
 การศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยทัว่ไปแลว้จะมีนกัเรียนเป็นจ านวนมากในชั้นเรียน ดงันั้น
หลกัสูตรจะตอ้งด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มุ่งเน้นเพียงแค่การส่งส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ แต่
ตอ้งเนน้ไปท่ีการถ่ายโอนสูงสุดของความรู้ โดยใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้โดยอาจารยผ์ูส้อนนอ้ย
ท่ีสุด  ในขณะเดียวกนัหลกัสูตรควรมีความยืดหยุน่เพื่อรองรับความตอ้งการของนกัเรียนท่ีแตกต่าง
กนั (B. Weiss, G. Gridling, and M. Proski, 2005) 
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 การประยุกต์แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการพฒันาหลักสูตรแบบเกลียว (Spriral 
model) ท่ีขบัเคล่ือนตามความตอ้งการ (Demand-driven curriculum) จะมีกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรเพิ่มข้ึน นัน่คือกระบวนการพฒันาทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นโครงการขนาดเล็กหลาย ๆ 
โครงการ (Small-scaled projects) ซ่ึงแต่ละโครงการนั้นจะแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดงัภาพท่ี 2.9 ท่ี
แสดงการพฒันาหลกัสูตรแบบเกลียวท่ีด าเนินการซ ้ า 3 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมี 4 กิจกรรม และ
แสดงให้เห็นกิจกรรมและส่ิงท่ีสร้างข้ึนในแต่ละขั้นตอน (S. Pak, E. Rho, J. Chang, and M. Kim, 
2005) 

 
ภาพท่ี 2.9 การพฒันาหลกัสูตรแบบเกลียวท่ีขบัเคล่ือนตามความตอ้งการ 

 

 จากการสืบค้นเอกสารต่าง ๆ พบว่าการจดัการเรียนรู้ระบบฝังตวัท่ีมีประสิทธิภาพควร
จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เพราะมีการเลือกหัวขอ้โครงงานไดต้ามความสนใจของผูเ้รียนและมี
การท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดการส่ือสารอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์กนั ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ ทกัษะต่าง ๆ ท่ี
เรียนมาอย่างสัมพนัธ์ ผสมผสานกนั อย่างไรก็ตามการจดัการเรียนรู้ระบบฝังตวัควรเน้นหรือให้
ความส าคญักบัรากฐานในเชิงทฤษฎีมากกวา่ความสามารถเชิงเทคนิค และตอ้งเนน้ไปท่ีการถ่ายโอน
สูงสุดของความรู้ โดยใช้เวลาในการจดัการเรียนรู้โดยอาจารยผ์ูส้อนน้อยท่ีสุด ในขณะเดียวกัน
หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนท่ีแตกต่างกัน หลักสูตรตอ้ง
ขบัเคล่ือนด้วยหรือเป็นไปตามความตอ้งการ (Demnad-driven) ของอุตสาหกรรม ดงันั้นหัวขอ้
ต่อไปจะไดก้ล่าวถึง การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานและการจดัการศึกษาเพื่ออาชีพต่อไป 
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การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 โลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกไร้พรมแดนท าใหก้ระแสเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ค่านิยม
จากต่างชาติแพร่กระจายมาสู่สังคมไทยอยา่งรวดเร็ว ท าให้วิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลงไป คน
ไทยตอ้งเร่งพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพท่ีจะด ารงอยูใ่นโลกศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ย่างรู้เท่าทนัโลก เท่า
ทนัการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ กล้าเผชิญการเปล่ียนแปลง คนไทยมีความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ด าเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย รักธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี (ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2555) 
 ปัจจุบันนานาประเทศมีแนวคิดของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมุ่งไปในทิศทาง
เดียวกนัวา่ ผูเ้รียนตอ้งรู้จกัคิดดว้ยตนเอง และรู้จกัสร้างองคค์วามรู้ของตน คือ think for themselves 
ซ่ึงก็ตอ้งเขา้ใจแนวคิดน้ีดว้ยวา่ ไม่ใช่การเรียนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนคิดเห็นแก่ตน หรือท างาน
เองโดยล าพงั คน้หาขอ้มูลความรู้ตามยถากรรม หากแต่ผูเ้รียนตอ้งมีวิธีการเรียนรู้ท่ีท าให้สามารถ
คน้พบองคค์วามรู้ไดเ้องและสามารถสร้างองคค์วามรู้ข้ึนเองได ้(มนธิดา สีตะธนี, 2549) 
 การเรียนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสท าในส่ิงท่ีตนเองสนใจอยากรู้ มีโอกาสเลือก
ส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ มีโอกาสไดใ้ชค้วามคิดหลายดา้น มีโอกาสไดค้น้พบส่ิงใหม่ มีโอกาสไดส้ร้าง
องคค์วามรู้เอง และมีโอกาสไดผ้ลิตช้ินงานท่ีมีนยัส าคญัต่อตนเองและผูอ่ื้น ส่ิงขา้งตน้เป็นการเรียน
การจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ท่ีมีความหมายมาก (มนธิดา สีตะธนี, 2549) 
 การจดัการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นหลกั คือ การจดัสภาพการณ์ของการเรียน 
การสอน โดยให้ผูเ้รียนได้ร่วมกนัเลือกท าโครงงานท่ีตนสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และ
ก าหนดเร่ืองท่ีตนสนใจ วางแผนในการท าโครงการร่วมกนั ศึกษาหาขอ้มูลความรู้ท่ีจ  าเป็นและลง
มือปฏิบติังานตามแผนงานท่ีวางไวจ้นไดข้อ้คน้พบหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่แลว้จึงเขียนรายงานและ
น าเสนอต่อสาธารณชน เก็บขอ้มูล แลว้น าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปล่ียน
ความรู้ ความคิดคน้ และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บทั้งหมด (ทิศนา แขมณี
,2555) 

โครงงาน คือ งานวจิยัเล็กๆ ส าหรับนกัเรียน เป็นการแกปั้ญหาหรือขอ้สงสัย หาค าตอบโดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเน้ือหาหรือขอ้สงสัยเป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดจะ
เรียกวา่ โครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น (สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ, 2547) 
   การสืบคน้ทางวิทยาศาสตร์ (scientific investigations) ซ่ึงเป็นกระบวนการสืบคน้ท่ีเปิด
โอกาสให้นกัเรียนเป็นผูว้างแผนด าเนินการดว้ยตนเอง ตั้งแต่ขั้นการก าหนดตวัแปร การออกแบบ
การทดลอง การเก็บขอ้มูล การบนัทึกผล การวเิคราะห์ขอ้มูล การแปลความหมาย และสรุปผล โดย-
ครูไม่ไดเ้ป็นผูก้  าหนด แต่ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก คอยดูแลให้ค  าปรึกษาและตั้งค  าถามเพื่อช่วย
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น าทาง การสืบค้นทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิธีการท่ีน ามาใช้เพื่อการฝึกความคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และฝึกทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ไดดี้วิธีหน่ึง  ช่วยให้นกัเรียนรู้จกัการวางแผน
ท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ส่ือสารการสืบคน้ของตนใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ(Mr. Mark Windale และปาริฉตัร พวงมณี., 2549) 
   จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ดงักล่าว คณะผูว้ิจยัจึงมีสมมติฐานว่า วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพคือ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน แต่จะต้องพฒันา
ครูผูส้อนใหมี้องคค์วามรู้มากพอท่ีจะอธิบายปรากฏการณ์และแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งท่ี
จดักระบวนการจดัการเรียนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน การพฒันานกัศึกษาคณะครุศาสตร์และ
ครูให้สามารถพฒันาเน้ือหาระบบฝังตวัส าหรับการจดัการศึกษาเพื่ออาชีพ จึงเป็นแนวทางหน่ึงใน
การปฏิรูประบบการเรียนการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจดัการศึกษามาตรา 22 
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)   
 การเรียนรู้ท่ีดีจะเน้นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตวัผูเ้รียนเอง ผูเ้รียนจะต้อง
วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาทฤษฎี แลว้น าทฤษฎีดงักล่าวไปประยุกต์ใช้ในการแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการคน้ควา้หาค าตอบในส่ิงท่ีผูเ้รียน
อยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดเ้ลือกศึกษาตามความสนใจของ
ตนเองหรือของกลุ่ม เป็นการตดัสินใจร่วมกนั จนไดช้ิ้นงานท่ีสามารถน าผลการศึกษาไปใชไ้ดใ้น
ชีวติจริง 

การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคนิคหลากหลายรูปแบบน ามาผสมผสานกนั 
ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การจดัการเรียนรู้แบบ
ปริศนาความคิด และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมกนัคิด ทั้งน้ีมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
จากความสนใจอยากรู้อยากเรียนของผูเ้รียนเอง  โดยใชก้ระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ผูเ้รียนจะเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ เพื่อคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงกบัแหล่งความรู้เบ้ืองตน้ ผูเ้รียนสามารถสรุปความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง ซ่ึงความรู้ท่ีผูเ้รียนไดม้าไม่จ  าเป็นตอ้งตรงกบัต ารา แต่ผูส้อนจะสนบัสนุนให้ผูเ้รียนศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้และปรับปรุงความรู้ท่ีไดใ้หส้มบูรณ์ 
 พระราชบญัญติัการศึกษา พุทธศกัราช 2542 ไดก้ล่าวในหมวดท่ี 4 แนวการจดัการศึกษา
มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
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ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ มาตรา 23 การจดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี  
 1. ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสังคมโลกรวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 2. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้ งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เร่ืองการจดัการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื 
 3. ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกตใ์ช้- 
ภูมิปัญญา 
 4. ความรู้ และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษาเนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
 5. ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 
มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 1. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิดการจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้มา
ใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
 3 จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้ คิดเป็นและ
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
 4. จดัการเรียนการจดัการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อย่างไดส้ัดส่วน
สมดุลกนัรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
 5. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียน   
การจดัการเรียนรู้และแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 
 6. จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา
ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
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 ดงันั้น การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบติัสามารถตอบสนองพระราชบญัญติัการศึกษา
พุทธศกัราช 2544 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดสาคญัของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
ปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. เป็นการจดักิจกรรมในลกัษณะกลุ่มปฏิบติัการท่ีเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการ-
เผชิญสถานการณ์จริงและการแกปั้ญหา เพือ่ใหเ้กิดการเรียนรู้จากการกระท า 
 2. ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง ฝึกคน้ควา้ ฝึกลงมือท า ฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง และฝึกทกัษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
 3. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบติัตามแนวทางประชาธิปไตยการแบ่งกลุ่ม
ท างาน ผูส้อนจะด าเนินการร่วมกบัผูเ้รียนแบ่งกลุ่มย่อยมอบให้ปฏิบติักิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง 
เช่น ศึกษาคน้ควา้ แกปั้ญหา หรือปฏิบติักิจกรรม ฯลฯ 
 4. เนน้การฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัวธีิการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะตามแบบประชาธิปไตย การ-
สอนแบบน้ีตอ้งด าเนินการอยา่งมีหลกัเกณฑ์คือ มีจุดประสงค์ของการท างาน มีการก าหนดหนา้ท่ี
แต่ละคนใหแ้น่นอน และเสนอแนะใหรู้้วา่จะหาความรู้ไดอ้ยา่งไร เม่ือไร ท่ีใด 
 หลกัการจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นหลกั  การใชโ้ครงงานในการสอนตั้งอยู่
บนพื้นฐานและหลกัการต่อไปน้ี (Guzdial, M., 1998: 47-71 อา้งอิงในทิศนา แขมณี, 2555) 
 1. โครงงานเป็นกิจกรรรมท่ีมีบริบทจริงเช่ือมโยงอยู ่ดงันั้นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจึงสัมพนัธ์
กบัความเป็นจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงจึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียน 
 2. การให้ผูเ้รียนท าโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เขา้สู่กระบวนการสืบสอบ 
(process of inquiry) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนตอ้งใชก้ารคิดขั้นสูงท่ีซบัซ้อนข้ึน ดงันั้นจึงเป็น
ช่องทางท่ีดีในการพฒันากระบวนการทางสติปัญญาของผูเ้รียน 
 3. การจดัการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นหลกัช่วยให้ผูเ้รียนได้ผลิตงานท่ีเป็น
รูปธรรมออกมา ผลผลิตท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความคิดของผูเ้รียนน้ีสามารถน ามาอภิปราย
แลกเปล่ียนและวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างชัดเจน ซ่ึงผลการวิจยัทางดา้นสติปัญญาและการเรียนรู้จะ
พฒันาข้ึนหากความรู้และทกัษะต่าง ๆ สามารถแสดงออกใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 4. การแสดงผลงานต่อสาธารณชน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการท างาน
ให้แก่ผูเ้รียนได้ ซ่ึงแรงจูงใจจะมีผลต่อความใส่ใจ ความกระตือรือร้นและความอดทน ในการ
แสวงหาความรู้ การศึกษาความรู้ และการใชค้วามรู้ 
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 5. การให้ผูเ้รียนท าโครงงาน นอกจากช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะกระบวนการในการสืบ
สอบและการแก้ปัญหาแล้ว ยงัสามารถช่วยดึงศกัยภาพต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในตวัของผูเ้รียนออกมาใช้
ประโยชน์ดว้ย  
 กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี (ตนัหยง อ่ิมมาก, 
2549) 
 1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นขั้นตอนแรกท่ีผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ ชกัจูง และโนม้นา้วให้
ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจอยากคน้ควา้หาความรู้ ผูส้อนอาจใชว้ิธีการสนทนาซกัถาม
และทบทวนประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน เพื่อเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ใหม่ท่ีจะตอ้งเรียนรู้ อาจใช ้    
ค  าถามย ัว่ย ุและท่ีส าคญัจะตอ้งสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนตอบสนอง เช่น การกระตุน้ให้ผูเ้รียนตอบ  
ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อโยงเขา้หาประสบการณ์ใหม่ ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้
และร่วมกนัก าหนดขอบข่ายหรือประเด็นความรู้ใหม่ 
 2. ขั้นศึกษา/วเิคราะห์ เป็นขั้นตอนการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนเพื่อท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนัโดยการ-
แสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็นร่วมกนั วิเคราะห์และหาขอ้สรุปในประเด็นท่ีไดต้ั้งไวใ้นการท า
กิจกรรมตามขั้นตอนน้ี ผูส้อนจะตอ้งออกแบบกลุ่มให้เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดก้ าหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม ผูส้อนตอ้งจดัหาส่ือการจดัการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ เช่น แผนภูมิ ใบความรู้ แผน่ใส รูปภาพ วีดิทศัน์ หนงัสือ เอกสารหรืออ่ืน ๆ 
เพื่อใหก้ลุ่มผูเ้รียนไดช่้วยกนัศึกษาวเิคราะห์ร่วมกนั โดยตั้งประเด็นหรือหวัขอ้ในการศึกษาวิเคราะห์
ตามแนวทางของจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และความตอ้งการของผูเ้รียน การออกแบบงานโดยจดัท า
เป็น ใบงานใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรมกลุ่มเป็นหวัใจส าคญัท่ีผูส้อนจะตอ้งคิดคน้และสร้างข้ึน เพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมสูงสุดของผูเ้รียนและเกิดการบรรลุงานกลุ่มดว้ย ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานกลุ่ม 
ผูส้อนท าหน้าท่ีน าอภิปรายให้กลุ่มใหญ่ร่วมกนัวิเคราะห์ให้ขอ้มูลในประเด็นท่ียงัไม่ชัดเจน หาก
เห็นวา่ยงัไม่สมบูรณ์ ผูส้อนช่วยเพิ่มเติมแลว้ร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ทั้งหมดในขั้นน้ี 
 3. ขั้นปฏิบติั/ฝึกหัด/ทดลอง เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนได้ทดลองฝึกปฏิบติัตามขั้นตอน ฝึกคิด
วิเคราะห์ จินตนาการ สร้างสรรค์ โดยผูส้อนเป็นท่ีปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือและประเมินการปฏิบติั
เพื่อแกไ้ขหากมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัสถานท่ีสา หรับการปฏิบติัผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนจะ
ใชแ้หล่งเรียนรู้ในหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการในโรงเรียน หอ้งเรียนธรรมชาติ หรือสถานประกอบการ 
ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
 4. ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะไดป้ระมวลขอ้มูลความรู้จาก
ประสบการณ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ สรุปและน าเสนอส่ิงท่ี
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คน้พบต่อกลุ่มใหญ่ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เกิดการขยาย
เครือข่ายความรู้อยา่งกวา้งขวาง ท าใหก้ารเรียนรู้มีความหมายยิง่ข้ึน  
 5. ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/น าไปใช้ เป็นขั้นท่ีให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงผลงานของ
ตนเองท่ีไดแ้นวคิดจากการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม ในการปรับปรุงผลงานนั้นอาจน าความรู้ท่ีไดรั้บ
จากกลุ่มอ่ืนมาพฒันาให้ดีข้ึนหรือเกิดความคิดใหม่ สร้างสรรคง์านท่ีต่างจากเดิม หรืออาจไดรั้บ
แนวคิดจากข้อเสนอแนะของผูส้อนมาประยุกต์สร้างผลงานใหม่ ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ใน
สภาพการณ์จริงได ้
 6. ขั้นการประเมินผล วดัผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยเนน้การวดัผลจากการปฏิบติัจริง 
จากแฟ้มสะสมงาน ช้ินงาน/ผลงาน ผูเ้รียนประเมินตนเอง สมาชิกของแต่ละกลุ่ม ผูป้กครองและ
ผูส้อนมีบทบาทร่วมวดัประเมินผลดว้ย 
 การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงหลกัการพฒันาการคิดของบลูม(Bloom) 
ทั้ง 6 ขั้น กล่าวคือ 

1. ความรู้ความจ า (Knowledge) 
2. ความเขา้ใจ (Comprehension) 
3. การน าไปใช ้(Application) 
4. การวเิคราะห์ (Analysis) 
5. การสังเคราะห์ (Synthesis)  
6. การประเมินค่า (Evaluation)  
นอกจากน้ียงัเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ 

ตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การสร้างสรรคป์ระยกุตใ์ชผ้ลผลิต และการ-
ประเมินผลงาน โดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ กระบวนการของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานแบ่งเป็น 3 ระยะใหญ่ ๆ ดว้ยกนั (ตนัหยง อ่ิมมาก, 2549) คือ  

ระยะท่ี 1 การเร่ิมตน้โครงงาน เป็นระยะท่ีผูส้อนตอ้งสังเกต/สร้างความสนใจให้เกิดข้ึนใน
ตวัผูเ้รียน จากนั้นตกลงร่วมกนั เลือกเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาอยา่งละเอียด ผูส้อนสร้างความสนใจให้
เกิดกบัผูเ้รียนซ่ึงมีหลายวิธี โดยอาจศึกษาเร่ืองจากการบอกเล่าของผูใ้หญ่หรือผูรู้้ จากประสบการณ์
ของผูเ้รียน/ผูส้อน จากเอกสารส่ิงพิมพ ์หรือส่ือต่างๆ จากการเล่นของผูเ้รียน จากความคิดท่ีเกิดข้ึน 
จากวตัถุส่ิงของท่ีผูส้อนน ามาในห้องเรียน หรือจากตวัอยา่งโครงงานท่ีผูอ่ื้นท าไวแ้ลว้ เป็นตน้ เม่ือ
เกิดความสนใจแลว้ก็จะถึงการก าหนดหวัขอ้โครงงาน โดยน าเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจมาอภิปรายร่วมกนั 
แลว้ก าหนดเร่ืองนั้นเป็นหัวขอ้โครงงาน ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงว่าการก าหนดหัวขอ้โครงงานนั้นจะ
กระท าหลงัจากการตรวจสอบสมมติฐานเสร็จส้ินแลว้ 
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ระยะท่ี 2 ขั้นพฒันาโครงงาน เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนก าหนดหวัขอ้ค าถาม หรือประเด็นปัญหา ท่ี
ผูเ้รียนสนใจอยากรู้ แลว้ตั้งสมมติฐานมาตอบค าถามเหล่านั้น ทดสอบสมมติฐานดว้ยการลงมือ
ปฏิบติั จนคน้พบค าตอบดว้ยตนเอง ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1 ผูเ้รียนก าหนดปัญหาท่ีจะศึกษา 
2 ผูเ้รียนตั้งสมมติฐานเบ้ืองตน้ 
3 ผูเ้รียนตรวจสอบสมมติฐานเบ้ืองตน้ 
4 สรุปขอ้ความรู้จากผลการตรวจสอบสมมติฐาน 
ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผูส้อนควรให้ก าลงัใจผูเ้รียนเพื่อให้

ผูเ้รียนไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ส่ิงท่ีไม่ควรกระท าคือการต าหนิหรือกล่าวโทษ ผูส้อนควรกระตุน้
ให้ผูเ้รียนมีก าลังใจจนสามารถตั้งสมมติฐานใหม่ได้ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบเป็นไปตาม
สมมติฐาน ให้ผูเ้รียนสรุปองคค์วามรู้จากการคน้พบดว้ยการลงมือปฏิบติัของผูเ้รียนเองเม่ือไดอ้งค์
ความรู้ใหม่แลว้ ผูเ้รียนจะน าองคค์วามรู้นั้นไปใชใ้นการท ากิจกรรมตามความสนใจต่อไปได ้ผูเ้รียน
อาจใช้ความรู้ท่ีค้นพบเป็นพื้นฐานของการก าหนดประเด็นปัญหาข้ึนมาใหม่ เพื่อก าหนดเป็น
โครงงานยอ่ย เพื่อศึกษารายละเอียดในเร่ืองนั้น ๆ ต่อไปอีก 

ระยะท่ี 3 ขั้นสรุป เป็นระยะสุดทา้ยของโครงงานท่ีผูเ้รียนคน้พบค าตอบของปัญหาแลว้  
และไดแ้สดงใหผู้ส้อนเห็นวา่ไดส้ิ้นสุดความสนใจในหวัขอ้โครงงานเดิม และเร่ิมหนัเหความสนใจ
ไปสู่เร่ืองใหม่ ระยะน้ีเป็นระยะท่ีผูส้อนและผูเ้รียนจะไดแ้บ่งปันประสบการณ์การท างานและแสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จของการท างานตลอดโครงงานแก่คนอ่ืนๆ มีกิจกรรมท่ีผูส้อนให้ผูเ้รียน
ด าเนินการในขั้นตอนน้ี ดงัน้ี 

1. ผูเ้รียนเขียนรายงานเป็นรูปแบบงานวจิยัเล็ก ๆ 
2. ผูเ้รียนน าเสนอผลงานใหผู้ส้นใจรับรู้ สรุปและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

  

ส าหรับขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานมีดงัน้ี (ตนัหยง อ่ิมมาก, 2549) 
 1. ขั้นน าเสนอ หมายถึง ขั้นท่ีผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาใบความรู้ ก าหนดสถานการณ์ ศึกษา
สถานการณ์ เกม รูปภาพ หรือการใช้เทคนิคการตั้งค  าถามเก่ียวกบัสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน
แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ท่ีเป็น
ขั้นตอนของโครงงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ 
 2. ขั้นวางแผน หมายถึง ขั้นท่ีผูเ้รียนร่วมกนัวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปรายหารือ
ขอ้สรุปของกลุ่มเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั 
 3. ขั้นปฏิบติั หมายถึง ขั้นท่ีผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมเขียนสรุปรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
วางแผนร่วมกนั 
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 4. ขั้นประเมินผล หมายถึง ขั้นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุ
จุดประสงค์ การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีครู ผูเ้รียนและเพื่อนร่วมกัน
ประเมิน 
 
ส าหรับประเภทของโครงงานนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (ตนัหยง อ่ิมมาก, 2549) คือ  
   1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นโครงงานท่ีบูรณาการความรู้  ทักษะ คุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นพื้นฐานในการก าหนดโครงงาน 

2. โครงงานตามความสนใจเป็นโครงงานท่ีผูเ้รียนก าหนดขั้นตอน ตามความถนดั ความ-
สนใจ และความตอ้งการโดยการน าความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม จากกลุ่มสาระ-
การเรียนรู้ต่างๆ มาบูรณาการก าหนดเป็นโครงงาน 

โครงงานสาระการเรียนรู้และโครงงานตามความสนใจ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ตนัหยง 
อ่ิมมาก, 2549) คือ  
 1. โครงงานประเภททดลอง ลกัษณะของโครงงานประเภทน้ีคือ โครงงานที่ตอ้งมีการ-
ออกแบบทดลอง เพื่อศึกษาผลของตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม และมีการ-
ควบคุมตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ตอ้งการศึกษาท่ีจะส่งผลให้การศึกษาคลาดเคล่ือน ขั้นตอนการท าโครงงาน
ประเภทน้ีจะตอ้งมีการก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ด าเนินการทดลอง เพื่อหา
ค าตอบของปัญหา หรือตรวจสอบสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้แปรผลและสรุปผล ในการท าโครงงาน
ประเภททดลองน้ี บางคร้ังควรมีการทดลองเบ้ืองตน้ก่อน เพื่อดูความเป็นไปได้ของเร่ืองท่ีจะท า 
และจะได้ขอ้มูลมาประกอบการตดัสินใจ เพื่อจะได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารอา้งอิงต่อไป โครงงาน
ประเภทน้ีท ากนัอยา่งแพร่หลายขอ้ดีของโครงงานประเภทน้ีจะมีการใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ครบทั้ง 
5 ขั้น คือ ตั้งแต่การก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน วางแผนทดลอง รวบรวมขอ้มูลและสรุปผล 
นอกจากนั้นยงัเป็นการฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในดา้นการก าหนดและควบคุมตวั
แปรอีกดว้ย ซ่ึงถือวา่เป็นพื้นฐานในการศึกษาคน้ควา้ทางวทิยาศาสตร์  
 2. โครงงานประเภทส ารวจรวบรวมขอ้มูล โครงงานประเภทน้ีเป็นโครงงานท่ีไม่มีการ
ก าหนดตวัแปรอิสระท่ีตอ้งการศึกษาเหมือนโครงงานประเภททดลอง เพียงแต่ท าโครงงานตอ้งการ
ส ารวจ และรวบรวมขอ้มูลแลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และน าเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อใหเ้ห็นลกัษณะ หรือความสัมพนัธ์ในเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การส ารวจขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลน้ีอาจท าไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น การออกไปเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในภาคสนามได ้2 กรณี 
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 2.1 กรณีออกสนามแล้วไม่ตอ้งน าวสัดุตวัอย่างกลบัมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ ตวัอย่าง
โครงงานประเภทน้ี เช่น การส ารวจประชากรและชนิดของส่ิงต่างๆ เช่น สัตว ์พืช หิน แร่ สารเคมี
ฯลฯ ในทอ้งถ่ินหรือบริเวณท่ีตอ้งการศึกษา การส ารวจพฤติกรรมดา้นต่างๆ ของสัตวใ์นธรรมชาติ 
การส ารวจทิศทางและอตัราเร็วของลมในทอ้งถ่ินต่างๆ การส ารวจปริมาณความเขม้ของแสงอาทิตย์
เฉล่ียต่อเดือนในแต่ละทอ้งถ่ิน 
           2.2  กรณีออกสนามแลว้เก็บวสัดุตวัอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ  ไม่สามารถท่ีจะ
วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลได้ทนัทีในขณะออกปฏิบติัการภาคสนามนั้น  ตัวอย่างโครงงาน
ประเภทน้ี เช่น การส ารวจคุณภาพของน ้ า เช่น ปริมาณสารในน ้ า ปริมาณแบคทีเรีย ฯลฯ จากแหล่ง
น ้ าต่าง ๆ ท่ีตอ้งการศึกษา เช่น บริเวณใกล ้ๆ โรงงานทอผา้ โรงงานผลิตแบตเตอร่ี ฯลฯ การศึกษา
สมบติั เช่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น ฯลฯ ของสารต่าง ๆ ท่ีสกดัจากวสัดุ หรือพืช
ชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีตอ้งการศึกษา การส ารวจคุณภาพของดิน เช่น ความช้ืน ปริมาณสารอินทรีย ์
ความเป็นกรด เบส ฯลฯ จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีตอ้งการศึกษา 
 3. โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ โครงงานประเภทน้ีจะมีลกัษณะเหมือนโครงงานประเภท
ทดลอง คือ มีตวัแปรท่ีตอ้งศึกษา แต่ท่ีต่างกนั คือ โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์จะไดอุ้ปกรณ์หรือ
ส่ิงประดิษฐ ์และมีขอ้มูลต่าง ๆ ส่วนโครงงานประเภททดลองจะมีแต่เฉพาะขอ้มูล ดงันั้น กล่าวไดว้า่ 
โครงงานประดิษฐ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ใชส้อยต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นการคิด
ประดิษฐ์ของใหม่ ๆ หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนก็ได ้
โครงงานประเภทน้ีร่วมไปถึงการสร้างแบบจ าลอง เพื่ออธิบายแนวความคิดต่าง ๆ ด้วย ตวัอย่าง
โครงงานประเภทน้ี ไดแ้ก่ โครงการเร่ืองกระสวยอดัอากาศ ลิฟท์พลงังานโน้มถ่วง เคร่ืองจกัรกล
พลงังานแม่เหล็ก เคร่ืองมนัส าปะหลงั แบบจ าลองบา้นพลงังานแสงอาทิตย ์หุ่นยนตใ์ชง้านในบา้น 
เป็นตน้ 
 4. โครงงานประเภททฤษฎี เป็นโครงงานท่ีผูท้  าโครงงานได้เสนอทฤษฎี หลกัการ หรือ
แนวความคิดใหม่ ๆ ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือค าอธิบายก็ได ้โดยผูเ้สนอได้ตั้งกติกา 
หรือขอ้ตกลงข้ึนมาเองแลว้เสนอทฤษฎี หลกัการแนวความคิด หรือจินตนาการของตนเองตามกติกา 
หรือข้อตกลงนั้น หรืออาจใช้กติกาหรือข้อตกลงเดิมมาอธิบายส่ิงหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใน
แนวความคิดหรือจินตนาการท่ีเสนอข้ึนอาจจะใหม่ ยงัไม่มีใครคิดมาก่อนหรืออาจขดัแยง้กบัทฤษฎี
เดิมหรือเป็นการขยายทฤษฎีหรือแนวความคิดเดิมก็ได ้การท าโครงงานประเภทน้ีจุดส าคญัอยูท่ี่ผูท้  า
ตอ้งมีความรู้พื้นฐานในเร่ืองนั้น ๆ อยา่งดี จึงจะสามารถเสนอโครงงาน 
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การจัดการศึกษาเพือ่อาชีพ 
 การจดัการศึกษาเพื่ออาชีพ (Career Education) เป็นการศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ผูเ้รียน (1) มีความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลในการท างาน (2) สั่งสมความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการ
ท างาน (3) รู้จกัหาโอกาสและช่องทางในการท างาน และ (4) ส ารวจและกา้วสู่โลกแห่งการท างาน 
ซ่ึงตลอดเวลาท่ีไดศึ้กษาหาความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียนจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งไดรั้บ
การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเจตคติอนัดีผ่านการศึกษา การฝึกอบรม และการปฏิบติัเพื่อช่วยให้
ผูเ้รียนมีประสบการณ์ท่ีจะตดัสินใจในการศึกษาต่อ และการท างานต่อไปไดใ้นอนาคต (อรทยั มูล-
ค า และคณะ, 2554)    
 การจดัการศึกษาเพื่ออาชีพประกอบดว้ยเร่ือง การเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพ การส ารวจเส้นทาง
อาชีพ ความเขา้ใจถึงความส าคญัของอาชีพ และความตระหนกัถึงความส าคญัของอาชีพ ซ่ึงในแต่ละ
เร่ืองควรมีการจดัความเขม้ขน้ของเน้ือหาในแต่ละช่วงชั้นดงัภาพท่ี 2.10 
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ภาพท่ี 2.10 แนวทางการจดัการศึกษาเพื่ออาชีพ 

 

เส้นทางสู่อาชีพนักพฒันาระบบฝังตัว 
 เส้นทางสู่อาชีพนักพัฒนาระบบฝังตัวเ ร่ิมจากการศึกษาหาความรู้ในวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา ศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใน
ระดับมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวศิวกรรมไฟฟ้าเป็นตน้  
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การเขยีนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้คือ การน าวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ท่ีจะตอ้งท าการจดัการเรียนรู้
ตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็นแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อ อุปกรณ์การเรียนรู้ และการ-
วดัผลประเมินผล โดยจดัเน้ือหาสาระและจุดประสงคก์ารเรียนยอ่ย ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
หรือจุดเนน้ของหลกัสูตร สภาพของผูเ้รียน ความพร้อมของโรงเรียนในดา้นวสัดุอุปกรณ์ และตรง
กบัชีวิตจริงในห้องเรียน แผนการจดัการเรียนรู้เป็นแผนซ่ึงก าหนดขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ท่ีครู
มุ่งหวงัจะใหผู้เ้รียนไดเ้กิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในเน้ือหาและประสบการณ์หน่วยใดหน่วยหน่ึงตาม
วตัถุ ประสงค์ท่ีก าหนดไว ้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นส่วนขยายของหลกัสูตร ซ่ึงก าหนดแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมเสนอแนะแก่ครู โดยยึดถือจุดประสงคข์องการเรียนรู้และ
ความคิดรวบยอดในหลกัสูตรไวเ้ป็นหลกั (เขียน วนัทนียตระกลู, 2551) 
 แผนจดัการเรียนรู้เป็นหวัใจส าคญัท่ีจะช่วยก าหนดแนวทางในการจดัการเรียนรู้เพื่อท าให้
ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทั้งด้านความรู้และทกัษะกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัช้ีวดั มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ แผนการจดัการเรียนรู้ท าให้ครูทราบ
ล่วงหน้าว่าจะสอนเน้ือหาอะไร เพื่อจุดประสงค์ใด จะจดัการเรียนรู้อย่างไร ใช้ส่ืออะไร และจะ
วดัผลประเมินผลโดยวิธีใด แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีท าอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการยอ่มท าให้เกิดการ-
จดัการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมเน้ือหา ตรงวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ มีแนวทางการจดักิจกรรม การเรียนรู้ 
และการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจน ดงันั้นครูจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกบั
ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ขั้นตอนการจัดท าและหลักการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
ตลอดจนลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี เพื่อให้การจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ แผนการ-
จดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี (เขียน วนัทนียตระกลู, 2551) 
 1. วชิา หน่วยท่ีสอนและสาระส าคญั 
 2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 3. เน้ือหา 
 4. กิจกรรมการเรียนการจดัการเรียนรู้ 
 5. ส่ือการเรียนการจดัการเรียนรู้ 
 6. การวดัผลประเมินผล 
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การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หมายถึง การจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้
ตามขั้ นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีสถาบันส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ไดส้รุปไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนซ่ึงอาจเกิดความสนใจ 
ความสงสัย จากเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึน เป็นการกระตุน้ให้เกิดความสนใจใคร่รู้ น าไปสู่ประเด็นท่ี
จะศึกษาคน้ควา้ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

  ขั้นท่ี 2 การส ารวจและคน้หา (Exploration) เป็นการท าความเขา้ใจในประเด็นท่ีศึกษา วิธี
การศึกษาอาจเป็นการตรวจสอบ การทดลอง การปฏิบติั การสืบคน้ความรู้ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล
อยา่งพอเพียงในการท่ีจะใชใ้นขั้นต่อไป 

  ขั้นท่ี 3 การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นการน าข้อมูลข้อสนเทศท่ีได้มา
วิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอในรูปของภาพวาด ตาราง แผนภูมิ  การคน้พบในขั้นน้ีอาจ
เป็นการสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้สมมติฐานก็ได ้ผลท่ีไดส้ามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ได ้  

  ขั้นท่ี 4 การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้
เดิม หรือแนวคิดท่ีไดค้น้ควา้เพิ่มเติม หรือน าขอ้สรุปไปอธิบายสถานการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ท าให้
เกิดความรู้ท่ีกวา้งข้ึน 

  ขั้นท่ี 5 การประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ วา่มี
ความรู้อะไรบา้ง รู้มากนอ้ยเพียงใดและน าไปประยกุตค์วามรู้สู่เร่ืองอ่ืน ๆ 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การจดักระท าและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลอืกกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคนิคแห่งหน่ึงในภาคกลาง จ านวน 73 คน และนกัศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงในภาคกลาง จ านวน 82 คน  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคนิคแห่งหน่ึงในภาคกลาง จ านวน 43 คน และนกัศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงในภาคกลาง จ านวน 37 คน ซ่ึง
ไดรั้บการเลือกอยา่งเจาะจง (Purposive sampling)  
 

แบบแผนกำรวจิัย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว (One Group Pretest 
-Posttest Design) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2538: 60 - 61) ดงัน้ี 

1 2E T X T    
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการทดลอง 
 E แทน กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้รับการอบรม 
 T1 แทน การสอบก่อนเขา้รับการอบรม (Pretest) 
 X แทน การสอนดว้ยเน้ือหาท่ีพฒันาข้ึน 
 T2 แทน การสอบหลงัเขา้รับการอบรม (Posttest) 
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กำรสร้ำงเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
 1. เน้ือหาระบบฝังตวั 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองระบบฝังตวั 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจในการเขา้รับการอบรมเน้ือหาระบบฝังตวั 
 

ขั้นตอนกำรพฒันำเนือ้หำระบบฝังตัว 
 การพฒันารเน้ือหาระบบฝังตวั ผูว้จิยัด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษาบทความการวจิยั รายงานการวจิยั หนงัสือ ต ารา ค าอธิบายรายวิชาและเอกสารต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบฝังตวั  
 2. พฒันาเน้ือหาระบบฝังตวั โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 2.1 ส่วนของฮาร์ดแวร์ ผูว้ิจยัเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 เน่ืองจาก
สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูลน้ีสามารถศึกษาและท าความเข้าใจได้ง่าย 
เหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ศึกษาเก่ียวกบัระบบฝังตวั 
 2.2 ส่วนของซอร์ฟแวร์ ผู ้วิจ ัยเลือกใช้ภาษาซีในการพัฒนาระบบฝังตัว และเลือกใช้
โปรแกรม POTEUS ในการจ าลองการท างานของระบบฝังตวั  
 2.3 ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 2.4 จดัท าคู่มือประกอบการอบรม โดยแต่ละหน่วยประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
  2.4.1 ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 2.4.2 เวลาท่ีใชใ้นการท ากิจกรรม 
  2.4.3 สาระการเรียนรู้ 
  2.4.4 จุดประสงคข์องกิจกรรม 
  2.4.5 วธีิการจดักิจกรรม 
  2.4.6 การวดัและประเมินผล 
  2.4.7 ส่ือและอุปกรณ์/ใบความรู้/ใบกิจกรรม 
  2.4.8 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
 3. น าคู่มือประกอบการอบรมเน้ือหาระบบฝังตวัไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและเหมาะสม แลว้น ามาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
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 4. น าเน้ือหาระบบฝังตวัท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองกบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาท่ีใช ้ เวลาท่ีใช ้ และส่ือการเรียนรู้ แลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปทดลองใชจ้ริง 
 5. วธีิการหาคุณภาพของเน้ือหาระบบฝังตวั 
 5.1 ตรวจสอบเน้ือหาระบบฝังตวั โดยผูเ้ช่ียวชาญในวิชาระบบฝังตวัจ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาความชดัเจนและความเหมาะสมถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้โดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
IC (Index of Congruency) ระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัลกัษณะพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะวดัและ
ความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช้ แลว้เลือกใชส่้วนท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.50 - 1.00 แต่ถา้
ส่วนใดมีค่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากวา่ 0.50 ก็น ามาแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (พวง
รัตน์ ทวรัีตน์. 2538: 117) 
 5.2 น าเน้ือหาระบบฝังตวัท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมใชเ้กณฑม์าตรฐาน 80/80 โดยใชสู้ตร E1/E2 (เสาวนีย ์
สิกขาบณัฑิต. 2528: 294 – 296) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขนั ้ตอนดงัน้ี 
 5.2.1 ทดลองกบันกัศึกษาวิทยาลยัเทคนิคจ านวน 3 - 5 คน ซ่ึงมีระดบัความสามารถ เก่ง 
ปานกลาง อ่อน เพื่อน าขอ้บกพร่องต่าง ๆ มาปรับปรุง แกไ้ข 
 5.2.2 ทดลองใชก้บันกัศึกษาครุศาสตร์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ซ่ึง
มีระดบัความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อน าขอ้บกพร่องต่าง ๆ มาปรับปรุง แกไ้ข 
 5.3 น าเน้ือหาระบบฝังตวัท่ีไดไ้ปทดลองใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวทิยำศำสตร์ 
ผูว้จิยัสร้างแบบทดสอบวดัผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระบบฝังตวั โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัแนวการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ระบบฝังตวั 
 2. วิเคราะห์เน้ือหาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เพื่อสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระบบฝังตวัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก โดยแบ่งพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัเป็น 4 ดา้น คือ 
1) ดา้นความรู้ – ความจ า 2) ดา้นความเขา้ใจ 3) ดา้นการน าไปใช้ และ 4) ดา้นทกัษะกระบวนการ
ทางวิศวกรรม ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงัน้ี ตรวจให้คะแนนจากกระดาษค าตอบ โดยขอ้ท่ีถูก
ใหค้ะแนนเป็น 1 คะแนน ขอ้ท่ีตอบผดิ ไม่ไดต้อบ หรือตอบเกิน 1 ขอ้ ให ้0 คะแนน 
 3. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือกจ านวน 40 ขอ้ 
 4. วธีิการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระบบฝังตวั 
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 4.1 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระบบฝังตัวท่ีได้สร้างข้ึน เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญชุดเดียวกบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีตรวจประเมินคุณภาพของเน้ือหา
ระบบฝังตวั เพื่อตรวจสอบลกัษณะการใช้ค  า ความถูกตอ้งทางดา้นภาษาของแบบสังเกตทกัษะ          
การปฏิบติัการทดลอง เพื่อหาค่าความเท่ียงตรง โดยพิจารณาจากดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง
ขอ้สอบกบัลกัษณะพฤติกรรม (IC) ท่ีมีค่าตงั ้แต่ 0.50 ข้ึนไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 117) แลว้น า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
 4.2 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญมีค่า IC 0.67-1.00 แลว้ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาท่ีเคยเรียนเร่ืองน้ีมาแลว้ จ านวน 100 คน 
เพื่อหาค่าคุณภาพของแบบทดสอบ 
 4.3 น ากระดาษค าตอบท่ีผูเ้รียนตอบแลว้มาตรวจให้คะแนน โดยขอ้ท่ีตอบถูกให้ 1 คะแนน 
ขอ้ท่ีตอบผิดหรือตอบเกิน 1 ค าตอบหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน เม่ือรวมคะแนนเรียบร้อยแลว้น าผล
การทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใชสู้ตร (พิชิต ฤทธ์ิ-    
จรูญ. 2545: 141) คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป และค่าความยากง่าย มีค่า
อยูร่ะหวา่ง 0.20–0.80 คดัเลือกไวจ้  านวน 30 ขอ้ ซ่ึงไดค้่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.58-0.78 
 4.4 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระบบฝังตวัท่ีคดัเลือกไว ้40 ขอ้ ไปทดสอบ
กบันกัศึกษาจ านวน 100 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่แบบคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน โดยใชสู้ตร K – R 20 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 123) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระบบฝังตวั  
 4.5 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระบบฝังตวัท่ีมีประสิทธิภาพไปทดลองใช้
กบันกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบประเมนิควำมพงึพอใจต่อกำรเข้ำรับกำรอบรมเร่ืองระบบฝังตัว 
 การวดัความพึงพอใจคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบประเมินท่ีประกอบดว้ยประโยคบอกเล่าเก่ียวกบั
ความคิด ความรู้สึกท่ีมีต่อการเข้ารับการอบรมด้วยชุดกิจกรรมระบบฝังตวัโดยมีขั้นตอนใน          
การด าเนินการดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจตามวธีิของ 
ลิเคิร์ท 
 2. ศึกษาและวิเคราะห์หาพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อการเขา้รับการ
อบรมเพื่อใชใ้นการก าหนดแนวทางในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม 
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 3. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเขา้รับการอบรมระบบฝังตวัเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ 5, 4, 3, 2, และ 1 ซ่ึงหมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ      
ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ตามล าดบั จ านวน 30 ขอ้  
 4. น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเขา้รับการอบรมระบบฝังตวัให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยใช้ดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบกบัลกัษณะ
พฤติกรรม (IC) ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 117) 
จ านวน 30 ขอ้  
 5. วิธีการหาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเขา้รับการอบรมเน้ือหาระบบ
ฝังตวั 
 5.1 น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเขา้รับการอบรมเน้ือหาระบบฝังตวัท่ีไดรั้บการ
ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและปรับปรุงแลว้ไปทดสอบกบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 100 
คน 
 5.2 น ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์โดยก าหนดน ้ าหนกัของตวัเลือกใน
ช่องต่าง ๆ เป็น 5,4,3,2 และ 1 ดงัน้ี 
 ขอ้ความเชิงนิมาน (ทางบวก) ใหร้ะดบัคะแนนดงัน้ี 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ระดบัคะแนน 5 
 เห็นดว้ย ระดบัคะแนน 4 
 ไม่แน่ใจ ระดบัคะแนน 3 
 ไม่เห็นดว้ย ระดบัคะแนน 2 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ระดบัคะแนน 1 
 ขอ้ความเชิงนิเสธ (ทางลบ) ใหร้ะดบัคะแนนดงัน้ี 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ระดบัคะแนน 1 
 เห็นดว้ย ระดบัคะแนน 2 
 ไม่แน่ใจ ระดบัคะแนน 3 
 ไม่เห็นดว้ย ระดบัคะแนน 4 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ระดบัคะแนน 5 
 5.3 น าผลการตอบค าถามมาวเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ โดยใชว้ธีิการ 
ของการแจกแจงที (t-distribution) ท่ีมีค่ามากกวา่ 1.75 ข้ึนไป และมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 
ระดบัต ่ากวา่ .05 แลว้คดัเลือกไวจ้  านวน 30 ขอ้  
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 5.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเขา้รับการอบรมเน้ือหาระบบฝังตวัท่ีได้ไป
ทดสอบกบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 100 คนเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ โดยวิธีการหา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543: 125)  
 5.5 น าแบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใช้กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. ติดต่อประสานงานกบัผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อนเพื่อขอความร่วมมือในการศึกษา 
 2. เลือกนกัศึกษา ซ่ึงไดรั้บการเลือกอยา่งเจาะจง (Purposive sampling) จ  านวน 1 ห้องเรียน 
จากจ านวน 2 หอ้งเรียน 
 3. ช้ีแจงกระบวนการจดัอบรมดว้ยเน้ือหาระบบฝังตวั เพื่อท่ีจะให้ผูเ้ขา้รับการอบรมปฏิบติั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวชิาระบบฝังตวั 
 5. ด าเนินการอบรมโดยใช้เน้ือหาระบบฝังตวักบันกัศึกษากลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้ิจยัเป็น
วทิยากรเองใชเ้วลา 16 ชัว่โ่มง 
 6. เม่ือส้ินสุดการอบรมท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) กบันกัศึกษากลุ่มเดิม ดว้ย
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระบบฝังตวัและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเขา้รับ
การอบรม  
 7. น าคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองระบบฝังตวัและ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเขา้รับการอบรมมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน 
 

กำรจัดกระท ำและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการจดักระท าและการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระบบฝังตวัและความพึงพอใจต่อการเขา้รับการ
อบรมของนกัศึกษาโดยใช ้ t – test Dependent Sample or Correlated Sample (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 
2543: 165-167) 
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สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
1. สถิติพื้นฐาน 
1.1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) โดยค านวณจากสูตร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 
2538: 73) 
1.2 การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยค านวณจากสูตร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 
2538: 79) 
2. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
2.1 การหาค่าดชันีความเท่ียงตรงของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการเขา้รับการอบรมเน้ือหาระบบฝังตวั โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งค าถาม
กบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะวดั (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2538: 117) 
2.2 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยใชสู้ตร E1/E2 (เสาวนีย ์สิกขาบณัฑิต. 
2528: 294 – 296)  
2.3 การค านวณหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน  
2.4 การหาค่าอ านาจจ าแนก(t) ของแบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยใชเ้ทคนิค 25% ของ
กลุ่มสูงต ่าแลว้ใชว้ธีิการหาค่า t – distribution (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2536: 185–186) 
2.5 การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยค านวณจากสูตร K – R 20 
ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2538: 123) 
2.6 การค านวณหาค่าความเช่ือมน่ั ของแบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ค านวณจากสูตร การหา
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2538: 125 – 126) 
3. สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าทางสถิติ t - test for Dependent Sample (พิชิต ฤทธิจ ์รูญ. 
2545: 141) 



 

 

บทที ่4 
ผลการวจิยัและอภปิรายผลการวจิยั 

 
 ผลการวิจยัเร่ือง การพฒันาเน้ือหาระบบฝังตวัส าหรับจดัการศึกษาเพื่ออาชีพ แบ่งออกเป็น 
3 ส่วนคือ ส่วนท่ีหน่ึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองระบบฝังตวัของนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษาและนกัศึกษาวิทยาลยัเทคนิค ส่วนท่ีสอง ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมเร่ืองระบบฝัง-
ตวัโดยใชเ้น้ือหาระบบฝังตวัท่ีพฒันาข้ึน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี    

 
4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองระฝังตัว 
4.1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองระฝังตวัของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี 
 ผู ้วิจ ัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรความหมายข้อมูลส่วนน้ีโดยการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองระบบฝังตวัก่อนเขา้รับการอบรมและหลงัจากท่ีไดเ้ขา้รับ
การอบรมดว้ยเน้ือหาระบบฝังตวัระบบฝังตวัของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคนิค โดยใชส้ถิติ t-test for 
Dependent Sample ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเขา้รับการอบรมเน้ือหาระบบฝังตวัของนกัศึกษา
วทิยาลยัเทคนิค 
 

Paired Samples Test 

    Paired Differences 

t df 
Sig.         

(2-tailed) 
    

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

99% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    Lower Upper 

Pair 1 post - pre 5.707 4.724 .738 3.712 7.702 7.737 40 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 ตารางท่ี 4.1 พบวา่นกัศึกษาวิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรีท่ีเขา้รับการอบรมโดยใช้เน้ือหา
ระบบฝังตวัระบบฝังตวัมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
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4.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองระฝังตวัของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา 
 ผู ้วิจ ัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรความหมายข้อมูลส่วนน้ีโดยการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองระบบฝังตวัก่อนเขา้รับการอบรมและหลงัจากท่ีไดเ้ขา้รับ
การอบรมดว้ยเน้ือหาระบบฝังตวัระบบฝังตวัของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยใชส้ถิติ t-test for 
Dependent Sample ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเข้ารักบการอบรมเน้ือหาระบบฝังตัวของ
นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ 

  

 ตารางท่ี 4.2 พบวา่ นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาท่ีเขา้รับ
การอบรมโดยใช้เน้ือหาระบบฝังตวัระบบฝังตวัมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig.                                                

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

99% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1  post - pre 3.788 4.897 .853 1.453 6.123 4.443 32 .000 
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4.2 ความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเร่ือง ระบบฝังตัว 
4.2.1 ความพึงพอใจของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคท่ีมีต่อการเขา้รับการอบรมเร่ืองระบบฝังตวั แสดง
ดงัตารางท่ี 4.3 
 
 ตารางท่ี 4.3 ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิค 
 

รายการประเมิน ผลการประเมินระดบัพอใจ 

 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1. การจดัเรียงล าดบัและความยาก-ง่ายของเน้ือหาใน
การอบรมมีความเหมาะสม 

2. ความรู้ ความสามารถของวทิยากรเหมาะสม 
3. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 
4. คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการอบรมมีความเหมาะสม 
5. สภาพหอ้งปฏิบติัการอบรมมีความเหมาะสม 
6. ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่ออาหารและของวา่ง 
7. การประชาสัมพนัธ์และส่ือท่ีใชป้ระชาสัมพนัธ์ 
8. ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการอบรมเหมาะสม 
9. ประโยชน์ของการเขา้รับการอบรม 
10. การน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ช้ 

............4.19.....…… 
 
............4.63.....…… 
............4.56.....…… 
............3.86.....…… 
............4.09.....…… 
............4.49.....…… 
.............4.23....…… 
.............4.26....…… 
.............4.37....…… 
.............4.49....…… 

..............0.588.....…… 
 
..............0.536.....…… 
..............0.548.....…… 
..............0.990.....…… 
..............0.895.....…… 
..............0.827.....…… 
..............0.782.....…… 
..............0.790.....…… 
..............0.817.....…… 
..............0.883.…....… 

 
จากผลการประเมินพบว่านกัศึกษาวิทยาลยัเทคนิคมีความพึงพอใจในเอกสารประกอบการอบรม
มากท่ีสุดและช่วงเวลาท่ีใชใ้นการอบรมหมาะสมนอ้ยท่ีสุดมาก 
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4.2.2 ผลการประเมินระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคท่ีมี
ต่อเน้ือหาท่ีเขา้รับการอบรม แสดงดงัตารางท่ี 4.4 
 

ตารางท่ี 4.4 ผลการประเมินระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจของนกัศึกษาวทิยาลยั 
เทคนิคท่ีมีต่อเน้ือหาท่ีเขา้รับการอบรม 

 
รายการประเมิน ผลการประเมินระดบัความรู้ ความเขา้ใจ 

 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1. เน้ือหาเร่ือง คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
2. เน่ือหาเร่ือง ระบบฝังตวัเบ้ืองตน้ 
3. เน้ือหาเร่ือง ไมโครโปรเซสเซอร์ 
4. เน้ือหาเร่ือง ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. เน้ือหาเร่ือง ภาษาแอสแซมบล้ี 
6. เน้ือหาเร่ือง ภาษาซี 
7. เน้ือหาเร่ือง อุปกรณ์แสดงผลชนิดโมดูลแอลซีดี 
8. เน้ือหาเร่ือง การเช่ือมต่อแป้นพิมพ ์
9. เน้ือหาเร่ือง การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล 
10. การเขียนขอ้เสนอโครงงาน 

............4.26.............

......…..4.07.........…
…........3.98...…...... 
..…......4.00............. 
…........4.05........…. 
............4.14............. 
............3.95............. 
..…......3.93............. 
…........3.98......…... 
............4.02............. 

...........0.581................

......….0.632…........…
….......0.771....…........
....…...0.756............… 
..….....0.688................ 
….......0.774.........…... 
............0.872............... 
............0.799............... 
..…......0.938............... 
…........0.859........…... 

 
จากผลการประเมินพบวา่นกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคมีระดบัความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหาท่ีไดรั้บจากการ-
อบรมทุกเน้ือหาในระดบัมาก  
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4.2.3 ความพึงพอใจของนกัศึกษาครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาท่ีมีต่อการเขา้รับ
การอบรมเร่ืองระบบฝังตวั แสดงดงัตารางท่ี 4.5 
 
 ตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์  
 

รายการประเมิน ผลการประเมินระดบัพอใจ 

 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1. การจดัเรียงล าดบัและความยาก-ง่ายของเน้ือหาใน
การอบรมมีความเหมาะสม 
2. ความรู้ ความสามารถของวทิยากรเหมาะสม 
3. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 
4. คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการอบรมมีความเหมาะสม 
5. สภาพหอ้งปฏิบติัการอบรมมีความเหมาะสม 
6. ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่ออาหารและของวา่ง 
7. การประชาสัมพนัธ์และส่ือท่ีใชป้ระชาสัมพนัธ์ 
8. ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการอบรมเหมาะสม 
9. ประโยชน์ของการเขา้รับการอบรม 
10. การน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ช ้

............4.00.....…… 
 
............4.53.....…… 
............4.10.....…… 
............4.20.....…… 
............4.20.....…… 
............4.10.....…… 
.............3.87....…… 
.............4.00....…… 
.............4.23....…… 
.............4.13....…… 

..............0.743.....…… 
 
..............0.629.....…… 
..............0.712.....…… 
..............0.610.....…… 
..............0.761.....…… 
..............0.712.....…… 
..............0.730.....…… 
..............0.947.....…… 
..............0.817.....…… 
..............0.860.…....… 

 
จากผลการประเมินผูเ้ขา้รับการอบรมมีความเห็นว่า เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม
มากท่ีสุด และช่วงเวลาท่ีใชใ้นการอบรมมีความเหมาะสมมาก 
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4.2.4 ผลการประเมินระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจของนกัศึกษาครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาท่ีมีต่อเน้ือหาท่ีเขา้รับการอบรม แสดงดงัตารางท่ี 4.6 
 

ตารางท่ี 4.6 ผลการประเมินระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจของนกัศึกษาคณะครุ-
ศาสตร์ท่ีมีต่อเน้ือหาท่ีเขา้รับการอบรม 

 
รายการประเมิน ผลการประเมินระดบัความรู้ ความเขา้ใจ 

 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1. เน้ือหาเร่ือง คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
2. เน่ือหาเร่ือง ระบบฝังตวัเบ้ืองตน้ 
3. เน้ือหาเร่ือง ไมโครโปรเซสเซอร์ 
4. เน้ือหาเร่ือง ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. เน้ือหาเร่ือง ภาษาแอสแซมบล้ี 
6. เน้ือหาเร่ือง ภาษาซี 
7. เน้ือหาเร่ือง อุปกรณ์แสดงผลชนิดโมดูลแอลซีดี 
8. เน้ือหาเร่ือง การเช่ือมต่อแป้นพิมพ ์
9. เน้ือหาเร่ือง การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล 
10. การเขียนขอ้เสนอโครงงาน 

............4.10.............

......…..3.90.........…
…........3.83...…...... 
..…......3.77............. 
…........3.83........…. 
............3.87............. 
............3.63............. 
..…......3.57............. 
…........3.47......…... 
............3.50............. 

...........0.662................

......….0.845…........…
….......0.834....…........
....…...0.817............… 
..….....0.950................ 
….......0.860.........…... 
............0.928............... 
............0.817............... 
..…......0.900............... 
…........0.900........…... 

 
จากผลการประเมินพบวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินระดบัความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหาท่ีไดรั้บจากการ
อบรมทุกเน้ือหาในระดบัมาก 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั 

 
สรุปผลการวจิัย 
         การพฒันาเน้ือหาระบบฝังตวัส าหรับการจดัการศึกษาเพื่ออาชีพ จุดประสงค์ของการวิจยั 
คือ การทดลองพฒันาเน้ือหาระบบฝังตวัท่ีเหมาะสมกบัการจดัการศึกษาเพื่ออาชีพ และหาวิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองระบบฝังตวัให้กบันกัศึกษาคณะครุศาสตร์และนกัศึกษาวิทยาลยัเทคนิค 
โดยมีเน้ือหาท่ีพฒันาข้ึนทั้งหมด 9 หน่วยการเรียนรู้ ผลการวจิยัพบวา่ เน้ือหาระบบฝังตวัท่ีเหมาะสม
กบัการจดัการศึกษาเพื่ออาชีพ คือ เน้ือหาระบบฝังตวัท่ีพฒันาข้ึนโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกลู MCS-51 และภาษาซี วิธีการถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองระบบฝังตวัท่ีเหมาะสมคือ การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-base learning) เน้ือหาระบบฝังตวัท่ีพฒันาข้ึนท าให้ผล
สัมฤทธ์ทางการเรียนของนกัศึกษาสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 นกัศึกษามีความพึงพอใจใน
เน้ือหาระบบฝังตวัท่ีพฒันาข้ึนในระดบัมากและมากท่ีสุด ในส่วนของการถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีได้
จากการวิจยันั้น พบว่านักศึกษาครูและครูมีความรู้ ความเขา้ใจในขั้นตอนวิธีการออกแบบทาง
วศิวกรรม และการน าไปน าประยกุตใ์ชเ้พื่อจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพิ่มมากข้ึน 
 

ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการวจิัย   
 การด าเนินงานวิจยัน้ีพบปัญหาและอุปสรรคในการวิจยั คือ นกัศึกษาครูและครูมีพื้น-
ฐานความรู้ดา้นวิศวกรรมไม่มากนกั เน้ือหาในการบรรยายระหว่างการการประชุมปฏิบตัิการ
ค่อนขา้งยากและมีศพัท์เทคนิคมาก ประกอบกบัเวลาที่ใช้ในการจดัอบรมน้อยจึงตอ้งบรรยาย
อย่างรวดเร็ว ท าให้ผูเ้ขา้รับการอบรมติดตามเน้ือหาไม่ทนั 
 ในส่วนของปัญหาดา้นธุรการนั้นงานวิจยัน้ีพบอุปสรรคในเร่ืองทุนสนบัสนุนการวิจยั
อนุมติัล่าช้า และการเบิก-จ่ายงบประมาณไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานวิจยัเท่าท่ีควร 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 เพื่อให้งานวิจยัเร่ืองน้ีสมบูรณ์ข้ึน คณะผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
 1. ควรมีประชุมปฏิบติัการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไดจ้ากการวิจยัให้นกัศึกษาครูและ
ครูอย่างต่อเน่ือง โดยแบ่งเน้ือหาในการประชุมแต่ละคร้ังให้เหมาะสม    
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แบบสอบถามงานวจัิย 

เร่ือง 
ความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีมีต่อการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

เร่ือง การพฒันาเน้ือหาระบบฝังตวัส าหรับการจดัการศึกษาเพื่ออาชีพ 
 

 

 

 

ค าช้ีแจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

1. การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรีท่ีมีต่อ
การอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง การพฒันาเน้ือหาระบบฝังตวัส าหรับการจดัการศึกษาเพื่ออาชีพ  
 
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 หนา้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  
ลกัษณะของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklists) และ/หรือเติมค าลงในช่องวา่งท่ีก าหนด 
       ส่วนที ่2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพฒันาเน้ือหาระบบ
ฝังตวัส าหรับการจดัการศึกษาเพื่ออาชีพ ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาท่ีพบและส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้

เพือ่คณะผู้จัดท าจะได้น าไปแก้ไขปรับปรุงและพฒันาต่อไป 
 



หนา้ท่ี  Questionnaire for Students 2 

ส่วนที ่1  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่าน หรือ
เติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีก าหนด 

 

1. สถานภาพ  นกัศึกษาระดบัปวส. 
   ชั้นปี  ปี 1  ปี 2  
   แผนกวชิา .................................................................................. 
2. เพศ   ชาย   หญิง 
3. อาย ุ   17-19 ปี  20-22 ปี  23-25 ปี  25 ปีข้ึนไป 

 

ส่วนที ่2 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการเขา้รับการอบรม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่  4 = เห็นดว้ย  3 = ไม่แน่ใจ  2 = ไม่เห็นดว้ย   1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น 

 5 4 3 2 1 

1. การจดัเรียงล าดบัและความยาก-ง่ายของเน้ือหาใน
การอบรมมีความเหมาะสม 

2. ความรู้ ความสามารถของวทิยากรเหมาะสม 
3. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 
4. คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการอบรมมีความเหมาะสม 
5. อุปกรณ์การทดลองมีความเหมาะสม 
6. สภาพหอ้งปฏิบติัการอบรมมีความเหมาะสม 
7. การประชาสัมพนัธ์และส่ือท่ีใชป้ระชาสัมพนัธ์ 
8. ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการอบรมเหมาะสม 
9. ประโยชน์ของการเขา้รับการอบรม 
10. การน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ช้ 

........…… 

........…… 

............… 
…........… 
..…......... 
…........… 
.........…... 
................ 
….......…. 
…........… 
................ 

........…… 

........…… 

............… 
…........… 
..…......... 
…........… 
........…... 
................ 
….......…. 
…........… 
................ 

........…… 

........…… 

............… 
…........… 
..…......... 
…........… 
.........…... 
................ 
….......…. 
…........… 
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........…… 

........…… 

............… 
…........… 
..…......... 
…........… 
.........…... 
................ 
….......…. 
…........… 
................ 

........…… 

........…… 

............… 
…........… 
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…........… 
.........…... 
............... 
….......…. 
…........… 
................ 

 

(มต่ีอหน้าที ่3) 
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ส่วนที ่3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อระดบัความรู้ ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อเน้ือหาการอบรม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
5 = เขา้ใจมาก  4 = เขา้ใจ  3 = ไม่แน่ใจ  2 = ไม่เขา้ใจ   1 = ไม่เขา้ใจมาก 
 

รายการประเมิน ความคิดเห็นท่ีมีต่อระดบัความรู้ ความเขา้ใจ 

 5 4 3 2 1 

1. เน้ือหาเร่ือง คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
2. เน่ือหาเร่ือง ระบบฝังตวัเบ้ืองตน้ 
3. เน้ือหาเร่ือง ไมโครโปรเซสเซอร์ 
4. เน้ือหาเร่ือง ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. เน้ือหาเร่ือง ภาษาแอสแซมบล้ี 
6. เน้ือหาเร่ือง ภาษาซี 
7. เน้ือหาเร่ือง อุปกรณ์แสดงผลชนิดโมดูลแอลซีดี 
8. เน้ือหาเร่ือง การเช่ือมต่อแป้นพิมพ ์
9. เน้ือหาเร่ือง การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล 
10. การเขียนขอ้เสนอโครงงาน 

........…… 

........…… 

............… 
…........… 
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ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะเป็นขอ้ค าถามใหพ้ิจารณาประเด็นเร่ือง ปัญหาท่ีพบและส่ิงท่ีควรปรับปรุง 

1. ปัญหาท่ีท่านพบในการเขา้รับการอบรมในคร้ังน้ี 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
2. ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการอบรมในคร้ังต่อไป 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 

-- ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้-- 


