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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำ
ปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน การเตรี ยมความพร้อมให้กบั บุคลากรใน
ทุกภาคส่ วนจึงมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเตรี ยมความพร้อมด้านการผลิตและ
พัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ภายใต้กรอบประชาคมอาเซี ยนซึ่ งมี 7 สาขา
วิชาชี พได้แก่ วิศวกรรม นักสารวจ ทันตแพทย์ สถาปั ตยกรรม แพทย์ พยาบาล และนักบัญชี ใน
ส่ วนของวิชาชีพวิศวกรรมนั้นเป็ นที่ทราบกันดีวา่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลงเรื่ อย
ๆ โดยมีดชั นี บ่งชี้ ที่สาคัญ คือ ผลการทดสอบด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยน นักศึกษาระดับต่าง ๆ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน), 2550)
เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับวิชาชีพวิศวกรรม
การแก้ปัญหานี้ คงมิใช่ ภาระของครู สานักเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ งเท่านั้น แต่ตอ้ งเป็ นการทางานร่ วมกันซึ่ งแต่ละมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา จะต้อง
ร่ วมกันรับผิดชอบเนื้ อหาในแต่ละวิชา ช่วงชั้น โดยคานึงถึงความสัมพันธ์กบั ทรัพยากรของจังหวัด
ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น อาจจะเป็ นผูจ้ ดั ทาเนื้อหาขึ้นมา หากจาเป็ นต้องใช้องค์ความรู้
ระดับสู งขึ้น ก็ให้ประสานกับมหาวิทยาลัยหลักในส่ วนกลาง สภาวิจยั แห่ งชาติ สวทช. เป็ นต้น เพื่อ
นาผลงานวิจยั มาแปลงสู่ ภาคปฏิบตั ิ เมื่อมหาวิทยาลัยทาเนื้ อหาของตนเอง ก็สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของพื้นที่ได้ โดยมีอาชีวศึกษาเป็ นเครื อข่าย และมีเป้ าหมายร่ วมกันคือ การสร้างระบบเศรษฐกิจเพื่อ
พัฒนาการศึ ก ษา ซึ่ งจะสร้ า งความเข้มแข็ง ให้ก ารศึ กษาทั้งระบบ จึ งเป็ นการปฏิ รูปการศึ ก ษา
จัดระบบการศึกษาให้เป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ การแข่งขันกับประเทศต่างๆ นั้นจะต้องรู้เขา-รู้เรา มหาวิทยาลัยต้องนาความรู้
ความหลากหลายทางชีวภาพออกมาใช้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อาจนามาทาเป็ นเรื่ องราว
แบบญี่ปุ่น เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว หรื อการที่ไทยมีศกั ยภาพด้านการดูแลสุ ขภาพดีที่สุด แต่ก็ยงั
ไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีพอ จึงต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยดูศกั ยภาพในพื้นที่ และบอกมาว่า
ในแต่ละพื้นที่ตอ้ งพัฒนาศักยภาพอะไรบ้าง รวมทั้งดูจุดแข็ง จุดอ่อนของประเทศอื่น อะไรที่เรา
เสี ยเปรี ยบมากเกินไปจะได้ไม่ตอ้ งทาไปแข่งขัน ในระบบการค้านั้นเชื่ อมัน่ ว่ากระทรวงพาณิ ชย์ไม่มี
ทางรู ้มากไปกว่ามหาวิทยาลัย เพราะยังต้องใช้มหาวิทยาลัยวิจยั ในเรื่ องต่างๆ มาโดยตลอด ประเด็น
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เหล่านี้ จึงมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยจัดหลักสู ตรสอนคนให้มีอาชี พ มีงานทา (ข่าวสานักงานรัฐมนตรี
,2554)
ดังนั้นแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาเนื้ อหารายวิชาจึงกว้างมาก ครอบคลุมหลายมิติ
หลายหน่ วยงาน ตั้งแต่โรงเรี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยหลักในส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค หน่ วยงานภาครั ฐหลายหน่ วยงาน โดยมุ่งหวังให้เนื้ อหาที่ ร่วมกันพัฒนาขึ้ นนั้นสามารถ
พัฒนาศัก ยภาพของพื้ น ที่ ไ ด้ อันจะนาไปสู่ ก ารสร้ า งอาชี พ สร้ า งระบบเศรษฐกิ จเพื่ อมาพัฒนา
การศึกษา และสร้ างความเข้มแข็งให้การศึ กษาทั้งระบบ จัดระบบการศึกษาให้เป็ นการศึกษาเพื่อ
พัฒนาประเทศ มุ่ งหวังให้มหาวิท ยาลัยจัดหลักสู ตรสอนคนให้มีอาชี พ มี งานท า การที่ จะบรรลุ
เป้ าหมายดังกล่าว จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องกาหนดแนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาเนื้ อหาในแต่
ละรายวิ ช า แต่ ล ะช่ ว งชั้น ให้ มี ค วามชัด เจน สอดคล้อ งสั ม พัน ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ดัง นั้น
โครงการวิจยั นี้จึงจัดทาขึ้นเพื่อทดลองพัฒนาเนื้ อหาระบบฝังตัวที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาเพื่อ
อาชี พ และวิจยั หาแนวทางที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการถ่ า ยทอดองค์ความรู ้ ดงั กล่ าวให้กบั นักศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้
มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาระบบฝังตัว และประกอบวิชาชีพนักพัฒนาระบบฝังตัวได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป เนื่ องจากในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่หลาย
แห่งและมีอุตสาหกรรมที่จาเป็ นต้องใช้นกั พัฒนาระบบฝังตัว เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ โรงงานผลิต
วงจรรวม โรงงานผลิตชิ้นส่ วนและประกอบฮาร์ ดดิสน์ เป็ นต้น

วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1. เพื่อทดลองพัฒนาเนื้อหาระบบฝังตัวที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ
2. เพื่อหาแนวทางที่มีประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นการพัฒนาระบบฝังตัว
ให้กบั นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
1. พัฒนาเนื้อหาระบบฝังตัวที่เหมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรี
2. ถ่ายทอดองค์ความรู ้ ดา้ นการพัฒนาเนื้ อหาระบบฝังตัวให้กบั นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรี
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ทฤษฎี สมมุติฐำน และกรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย
นักศึกษาที่ เข้าร่ วมโครงการวิจยั มีความรู้ ความเข้าใจ และมี ความสามารถในการพัฒนา
ระบบฝังตัวมากขึ้น

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
ตารางที่ 1.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะนา
ประโยชน์
งานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1. สถาบันการศึกษา
1. นาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจยั ไปพัฒนา
2. สานักเขตพื้นที่
ต่อยอด
การศึกษา
2. เป็ นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่สอนแต่ใน
ตารา อาจารย์สอนโดยใช้ประสบการณ์จริ ง
ที่ได้รับมาจากการทาวิจยั ซึ่ งแน่นอนว่า
ไม่ได้มีเพียงปั ญหาทางเทคนิ คเท่านั้น แต่มี
ปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย
โรงเรี ยนต่าง ๆ
1. นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ อง
การพัฒนาระบบฝังตัว

แนวทางที่จะนาไปใช้ประโยชน์
1. นาเสนอผลงานทางวิชาการใน
การประชุมระดับชาติ
2. นักวิจยั ซึ่งเป็ นอาจารย์ และ
ครู ผสู้ อนนาองค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจยั ไปจัดการเรี ยนการสอน
3. บริ การวิชาการ

1. นาความรู ้ไปใช้ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพ
ในอนาคต
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แผนกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่ กลุ่มเป้ ำหมำย
ตารางที่ 1.2 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรื อผลการวิจยั สู่ กลุ่มเป้ าหมาย
หน่วยงานที่จะนา
ประโยชน์
งานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1. สถาบันการศึกษา
1. นาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจยั ไปพัฒนา
2. สานักเขตพื้นที่
ต่อยอด
การศึกษา
2. เป็ นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่สอนแต่ใน
ตารา อาจารย์สอนโดยใช้ประสบการณ์จริ ง
ที่ได้รับมาจากการทาวิจยั ซึ่ งแน่นอนว่า
ไม่ได้มีเพียงปั ญหาทางเทคนิ คเท่านั้น แต่มี
ปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย
โรงเรี ยนต่าง ๆ
1. นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ อง
การพัฒนาเนื้อหาระบบฝังตัว

แนวทางที่จะนาไปใช้ประโยชน์
1. นาเสนอผลงานทางวิชาการใน
การประชุมระดับชาติ
2. นักวิจยั ซึ่งเป็ นอาจารย์ และ
ครู ผสู้ อนนาองค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจยั ไปจัดการเรี ยนการสอน
3. บริ การวิชาการ

1. นาความรู ้ไปใช้ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพ
ในอนาคต

วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย และสถำนทีท่ ำกำรทดลอง/เก็บข้ อมูล
1. ขั้นตอนการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเนื้ อหาระบบฝั งตัวที่เหมาะสมกับการจัด
การศึกษาเพื่ออาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเนื้อหาระบบฝังตัว
ขั้นตอนที่ 3 นาเนื้อหาระบบฝังตัวที่พฒั นาขึ้นไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิพิจารณา
ขั้นตอนที่ 4 ปรับแก้เนื้อหาระบบฝังตัวตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 5 ทดลองสอนเรื่ อง การพัฒนาระบบฝั ง ตัวให้ก ับ นัก ศึ กษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรี
ขั้นตอนที่ 6 เก็บข้อมูลผลการทดลอง
ขั้นตอนที่ 7 สรุ ปผลโครงการวิจยั
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ SD. ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
3. สถานที่ทาการศึกษา ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาและวิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรี
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ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรวิจัย
ตารางที่ 1.3 ระยะเวลาทาการวิจยั และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจยั
พศ. 2555-2556
กิจกรรม
ตค.55- มค.56- เมย.56- กค.56ธค.55 มีค.56 มิย.56 กย.56
ศึกษาเอกสารเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเนื้อหาระบบฝังตัว
พัฒนาเนื้ อหาระบบฝังตัว
นาเนื้ อหาระบบฝังตัวไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิพิจารณา
ทดลองสอนและเก็บข้อมูลการวิจยั
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการวิจยั
จัดทารายงานการวิจยั
นาเสนอผลการวิจยั ในการประชุมวิชาการ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ระบบฝั งตัว (Embedded system) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ ขนาดจิ๋ วที่ฝังไว้ในอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความฉลาด ความสามารถให้กบั อุปกรณ์เหล่านั้น
ระบบฝังตัวถูกนามาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย (วิกิพีเดีย. 2554) เช่น โทรศัพท์ชาญฉลาด (Smart phone)
แท็บเล็ต (Tablet) กล้องถ่ายรู ป หุ่ นยนต์ รถยนต์และยานยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน อุปกรณ์
สานักงาน อุปกรณ์ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม ของเล่ นต่างๆ เป็ นต้น
เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบฝังตัวทั้งเทคโนโลยีทางด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ วและก้าวหน้ามาก ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่
ทางานด้านซอฟต์แวร์ ความต้องการบุคลากรเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝังตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตาม
สภาพการแข่งขันในตลาด ส่ งผลให้เกิดความขาดแคลนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝังตัวของประเทศชั้น
นา เช่น ในปี 2552 ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฝังตัวของประเทศญี่ปุ่นยังขาดแคลนนักพัฒนาอีกถึง
เกื อบ 70,000 ตาแหน่ง (IPA, 2552) สาหรับประเทศไทยนั้นภาพรวมอุตสาหกรรมระบบฝังตัวมี
ความพร้อมในเรื่ องบุคลากรที่มีความรู้ระดับสู ง แต่มีจานวนน้อย เมื่อเทียบกับความต้องการของ
ตลาดโลก ดังนั้นจึงต้องเร่ งสร้ างบุคลากรจานวนมาก (ศุ ภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ . 2554) การสร้ าง
บุคลากรด้านการพัฒนาระบบฝัง-ตัวควรเริ่ มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้า ใจในวิช าระบบฝั งตัวเพี ย งพอที่ จะนาไปสอดแทรกในวิช าที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อให้
นัก เรี ย นมี ค วามรู ้ เบื้ องต้นในวิชาระบบฝั ง ตัว ดัง นั้นการวิจยั นี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์ใ ห้ผูเ้ ข้า ร่ วมวิจยั มี
ความรู้ ความเข้าใจแนวคิด (Concept) ของวิชาระบบฝังตัวว่าลักษณะเฉพาะของวิชาระบบฝังตัวคือ
อะไร และจะสอนวิชานี้ อย่างไร (What’s unique with a particular subject and how this subject
ought to be taught.) (Martin Grimheden and Martin Torngren, 2005) เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาชี พนักพัฒนาระบบฝังตัว และมีพ้ืนฐานสาหรับศึกษาต่อในระดับที่สูง ๆ ขึ้นไป โดย
ผูว้ ิจยั จะเน้นเรื่ องการพัฒนาซอร์ ฟ แวร์ เป็ นหลัก การออกแบบฮาร์ ดแวร์ จะกล่ าวถึ ง เท่ าที่ จาเป็ น
เท่านั้น สาหรับหัวข้อต่อไปจะกล่าวถึ งภาพรวมของการพัฒนาระบบฝังตัว เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในเบื้ องต้นว่าระบบฝั งตัวคื ออะไร ฮาร์ ดแวร์ และซอร์ ฟแวร์ ที่นิยมใช้พฒั นาระบบฝั งตัวมี
อะไรบ้าง
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การพัฒนาระบบฝังตัว
การพัฒนาระบบฝั ง ตัวสามารถแบ่ ง การพัฒนาออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ส่ วนฮาร์ ดแวร์ และ
ซอร์ ฟแวร์ การพัฒนาในส่ วนฮาร์ ดแวร์ น้ นั จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 ไดอะแกรมระบบฝังตัว
ที่มา : http://shivashapremlata.blogspot.com/2011/03/paper-in-ieee.html
สื บค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556
ตามที่ ได้กล่าวมาแล้วว่าระบบฝั งตัวคือ ระบบคอมพิวเตอร์ ขนาดจิ๋วที่ฝังหรื อติ ดตั้งไว้ใน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ ดังนั้นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของระบบฝังตัว
ก็คือ ตัวควบคุมขนาดเล็กจิ๋วหรื อไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ไมโครคอนโทรลเลอร์ ก็
คือ ไอซี (Integrate Circuit, IC) ที่ถูกสร้างให้มีตวั ประมวลผล หน่วยความจาบางส่ วน และอุปกรณ์
เชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกหรื อพอร์ ท (Port) อยูภ่ ายในไอซี ตวั เดียวกัน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่
นิ ยมใช้ในระบบฝั งตัว คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51 และไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล PIC ดังภาพที่ 2.2 และ 2.3

ภาพที่ 2.2 แผงทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51
ที่มา : http://www.inex.co.th สื บค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556
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ภาพที่ 2.3 แผงทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC
ที่มา : http://www.inex.co.th สื บค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556
สาหรับการพัฒนาระบบฝังตัวในส่ วนของซอร์ ฟแวร์ น้ นั อาจจะมีการใช้ระบบปฏิ บตั ิการ
เป็ นแกนหลักในการพัฒนาหรื อไม่ก็ไ ด้ ระบบปฏิ บตั ิการสาหรั บระบบสมองกลฝั งตัวมีหลาย
ประเภทมากตั้งแต่ RTOS, ucOS-II จนไปถึ งระบบปฎิ บตั ิ การที่มีขนาดใหญ่ข้ ึนมา เช่ น ลี นุกซ์
(Linux) วินโดว์ (Window CE) จนถึงระบบปฏิบตั ิการสมัยใหม่อย่างแอนดรอยด์ (Android) เป็ นต้น
ส่ วนภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบฝังตัวก็มีมากมายหลายภาษา เช่น ภาษาแอสแซมบลี
(Assembly) ภาษาซี ภาษาจาวา (Java) ภาษาโลโก้ (Logo) ภาษาแอพอินเวนเตอร์ (App Inventor)
และไพธอน (Python) เป็ นต้น ผูใ้ ช้จึงต้องพิจารณาเลื อกใช้ภาษาในการพัฒนาระบบฝั งตัว ให้
เหมาะสม

1.1 การพัฒนาโปรแกรมด้ วยภาษาแอสแซมบลี
ภาษาแอสแซมบลี ถูก ใช้ใ นการพัฒนาโปรแกรมส าหรั บ ระบบฝั ง ตัวมาตั้ง แต่ยุค เริ่ ม ต้น
เนื่ องจากภาษาแอสแซมบลีทางานได้เร็ ว ใช้หน่ วยความจาและทรัพยากรต่าง ๆ น้อย จึงเหมาะกับ
ตัวประมวลผล (Central Processing Unit, CPU) และฮาร์ ดแวร์ อื่น ๆ ของระบบฝังตัวในยุคแรก ๆ ที่
มีความเร็ วในการประมวลผลต่า การเข้าถึง(Access) หน่วยความจาช้า และความจุของหน่วยความจา
น้อย แต่ขอ้ ด้อยของการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาแอสแซมบลี คื อ มี ความยุ่งยากในการพัฒนา
โปรแกรม เนื่ องจากภาษาแอสแซมบลี เป็ นภาษาระดับต่ า (Low level language) จึงต้องใช้
โปรแกรมเมอร์ ที่ มี ค วามรู้ ความเข้า ใจด้า นฮาร์ ด แวร์ และมี ค วามเชี่ ย วชาญสู ง ในการพัฒ นา
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โปรแกรม เมื่อเทคโนโลยีทางด้านฮาร์ ดแวร์ มีการพัฒนามากขึ้น ทาให้ขอ้ จากัดต่าง ๆ ดังกล่าวลดลง
การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาแอสแซมบลี จึงค่อย ๆ ลดความนิ ยมลงไป และถู กแทนที่ ดว้ ยการ
พัฒนาโปแกรมด้วยภาษาระดับสู ง (High level language) เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา เป็ นต้น

1.2 การพัฒนาโปรแกรมด้ วยภาษาซี
ภาษาซี เป็ นภาษาคอมพิ วเตอร์ ที่ ไ ด้รับความนิ ย มมาก โปรแกรมเมอร์ ใ ช้ภาษาซี ใ นการ
พัฒนาโปรแกรมระบบปฏิ บตั ิการ โปรแกรมประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรม
สาหรั บระบบฝั งตัวด้วย เช่ น โปรแกรม KEIL สาหรับพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซี เพื่อใช้รันบน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51 ดังภาพที่ 2.4 โปรแกรม Mikro C สาหรับพัฒนาโปรแกรม
ด้วยภาษาซี เพื่อรันบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC ดังภาพที่ 2.5 เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีการ
ปรับปรุ งภาษาซีและสร้างไลบรารี สาหรับเก็บฟั งก์ชนั ให้เรี ยกใช้งานได้อย่างง่ายดาย และเหมาะสม
กับฮาร์ ดแวร์ ระบบเปิ ดอย่าง Arduino ซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยมของนักพัฒนาระบบฝังตัวเป็ นอย่างมากใน
ขณะนี้

ภาพที่ 2.4 โปรแกรม KEIL สาหรับพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้รันบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล
MCS-51

ภาพที่ 2.5 โปรแกรม Mikro C สาหรับพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้รันบนไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล
PIC

10

1.3 การพัฒนาโปรแกรมด้ วยภาษาจาวา
ภาษาจาวาเป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอันดับต้น ๆ ในปั จจุบนั เนื่ องจาก
ภาษาจาวาเหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมแบบโอโอพี (Object-Oriented Programming. OOP) ซึ่ งทา
ให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่น (Flexible) ต่อการใช้งานสู ง ลดความยุ่งยากในการพัฒนาโปรแกรม
ขนาดใหญ่ ภาษาจาวาไม่ข้ ึนอยูก่ บั ระบบปฏิบตั ิเช่นเดียวกับภาษาซี ภาษาจาวาถูกเลือกให้เป็ นภาษา
สาหรับการพัฒนาโปรแกรมเพื่ อรันบนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยน์ของอุปกรณ์ชาญฉลาด เช่ น
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็ นต้น

ภาพที่ 2.6 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวาเพื่อรันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยน์

1.4 การพัฒนาโปรแกรมด้ วยภาษาโลโก้
ภาษาโลโก้เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่พฒั นาขึ้นภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง Fred G. Martin
และบริ ษ ทั อิ น โนเวตี ฟ เอ็ ก เพอริ เมนต์ จ ากัด ภาษานี้ เป็ นภาษาคอมพิ วเตอร์ ที่ ง่ า ยที่ สุ ด ผูเ้ รี ย น
สามารถฝึ กหัดได้ดว้ ยตนเอง และใช้สามารถใช้เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับผูส้ อนที่เริ่ มต้นเขียน
โปรแกรมทั้งในระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ไม่เคยมีความรู ้ดา้ นการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มาก่อน ภาษาโลโก้มีท้ งั แบบที่เป็ นภาษารู ปภาพ (Graphical language) โดยใช้ Logo
Blocks ดังภาพที่ 2.7 หรื อแบบตัวอักษร (Text based) โดยใช้โปรแกรม Cricket Logo

ภาพที่ 2.7 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโลโก้
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1.5 การพัฒนาโปรแกรมด้ วยแอพอินเวนเตอร์
โปรแกรมแอพอินเวนเตอร์ (App Inventor program) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาหรับสร้างแอพพลิ เคชันสาหรับสมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ตที่ เป็ นระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ ซึ่ งบริ ษทั กูเกิ ลกับ
เอ็ ม ไอที ร่ วมกั น พั ฒ นาขึ้ น โดยออกแบบให้ ผู้ ใ ช้ พ ั ฒ นา โปรแกรมแบบ วิ ช วล (Visual
Programming) คื อ เขี ยนโปรแกรมด้วยการต่ อบล็อกคาสั่ ง เน้นการออกแบบเพื่อแก้ปั ญหา
(Problem solving) ด้วยการสร้ างโปรแกรมที่ ผูเ้ รี ย นสนใจ บนโทรศัพ ท์มื อ ถื อสมาร์ ทโฟน
โปรแกรมนี้จึงเหมาะสาหรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาโปรแกรมให้นกั เรี ยนในระดับมัธยม
ปลายหรื อระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูท้ ี่ไม่เคยพัฒนาโปรแกรมมาก่อน การพัฒนาโปรแกรมบน
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอนดรอยด์ดว้ ยแอพอินเวนเตอร์ แสดงดังภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.8 การพัฒนาโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอนดรอยด์ดว้ ยแอพอินเวนเตอร์
ที่มา : MIT Center for Mobile Learning, 2013
ผูใ้ ช้พฒั นาโปรแกรมโดยการสร้างโปรเจก (Project) สาหรับออกแบบส่ วนเชื่ อมต่อกับผูใ้ ช้
(User Interface) โดยการสร้างองค์ประกอบ (Components) ต่างๆ ด้วยแอพอินเวนเตอร์ ดีไซด์เนอร์ (App Inventor designer) จากนั้นจึง เขี ย นโปรแกรมให้แต่ ล ะองค์ประกอบด้วยแอพอินเวอร์ เตอร์ บล๊อกอิดิเตอร์ (App Inventor blocks editor) ด้วยวิธีการเชื่ อมต่อบล็อก เพื่อให้
องค์ป ระกอบนั้นๆ ท าหน้า ที่ (Function) ตามที่ ออกแบบเอาไว้ การเชื่ อมต่ อบล๊ อกหรื อเขี ย น
โปรแกรมทาโดยการลากและวาง (Drag and Drop) บล๊อกบนเว็บเบราว์เซอร์ ที่เชื่ อมต่อไปยัง
แอพอิ นเวนเตอร์ เซิ ร์ฟ เวอร์ (App Inventor servers) ซึ่ งจะท าหน้าที่ แปลงโปรแกรม (Compile
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program) เมื่อได้โปรแกรมที่แปลงเป็ นโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วกลับมา ก็สามารถ
ทดสอบโปรแกรมบนสมาร์ ทโฟนจาลอง (Android emulator) หรื อโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนแอนดรอยด์ต่อไป
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้ว่า ระบบฝังตัวจะต้องพัฒนาทั้งในส่ วนของฮาร์ ดแวร์ และซอร์ ฟแวร์
เช่น การออกแบบหุ่ นยนต์ที่ใช้ระบบฝังตัวเป็ นตัวควบคุมก็จะต้องออกแบบโครงสร้างของหุ่ นยนต์
ระบบขับเคลื่อนของหุ่ นยนต์ คือ มอเตอร์ ระบบตรวจจับ คือ เซ็ นเซอร์ ต่าง ๆ และที่ขาดไม่ได้คือ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่จะใช้เป็ นตัวควบคุมระบบต่าง ๆ ต่อจากนั้นจึงมาออกแบบโปรแกรมหรื อ
ขั้นตอนวิธี (Algorithm) ของโปรแกรม เพื่อให้หุ่นยนต์ทางานตามเงื่อนไขที่กาหนด โดยงานวิจยั นี้
จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซี เพื่อใช้กบั แผงวงจร Arduino ดังรายละเอียดในบทที่ 3
สาหรับในหัวข้อต่อไปจะเป็ นการกล่าวถึงงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชา
ระบบฝังตัวดังต่อไปนี้

การจัดการเรียนรู้ ระบบฝังตัว
ระบบฝังตัวมีลกั ษณะจาเพาะและเป็ นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ (Thematic identity
and a functional legitimacy) ดังนั้น วิชานี้ ควรมีการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการเลือกตัวอย่างและมีการสื่ อสารอย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Exemplifying selection and using an interactive communication) การจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน (Project-Based Learning, PBL) จึงมี ความเหมาะสมกับวิชานี้ มาก
เพราะเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่มี การสื่ อสารอย่างมี ปฏิ สัมพันธ์ ก ับผูเ้ รี ย นเป็ นรายบุคคล และเป็ น
ประโยชน์ในการเตรี ยมผูเ้ รี ยนสาหรับอาชีพในอนาคต เช่น วิศวกรระบบฝังตัว เป็ นต้น
ปั ญหาการออกแบบระบบฝังตัวเป็ นความท้าทายที่เกี่ ยวข้องกับทักษะใหม่ท้ งั หมดสาหรับ
วิศวกร ทักษะเหล่านี้ จะสัมพันธ์ ผสมผสานสาขาวิชาวิศวกรรมเดิม (These skills are related to the
combination of traditionally disjoint engineering disciplines) แต่ระบบการศึกษาไม่ได้ให้รากฐาน
ที่ เหมาะสมสาหรั บระบบฝั งตัว กระบวนทัศ น์การศึ ก ษาใหม่จึงเป็ นสิ่ ง จาเป็ น การจัดการเรี ยนรู้
ระบบฝังตัวควรเน้นหรื อให้ความสาคัญกับรากฐานในเชิ งทฤษฎี มากกว่าความสามารถเชิงเทคนิ ค
(Technicalities) (A. L. Sangiovanni-Vincentelli and A. Pinto, 2005)
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยทัว่ ไปแล้วจะมีนกั เรี ยนเป็ นจานวนมากในชั้นเรี ยน ดังนั้น
หลักสู ตรจะต้องดาเนิ นการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และไม่มุ่งเน้นเพียงแค่การส่ งสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู้ แต่
ต้องเน้นไปที่การถ่ายโอนสู งสุ ดของความรู ้ โดยใช้เวลาในการจัดการเรี ยนรู้โดยอาจารย์ผสู้ อนน้อย
ที่สุด ในขณะเดียวกันหลักสู ตรควรมีความยืดหยุน่ เพื่อรองรับความต้องการของนักเรี ยนที่แตกต่าง
กัน (B. Weiss, G. Gridling, and M. Proski, 2005)
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การประยุก ต์แนวคิ ดและหลัก การพื้ นฐานของการพัฒนาหลัก สู ตรแบบเกลี ย ว (Spriral
model) ที่ขบั เคลื่อนตามความต้องการ (Demand-driven curriculum) จะมี กระบวนการพัฒนา
หลักสู ตรเพิ่มขึ้น นัน่ คือกระบวนการพัฒนาทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็ นโครงการขนาดเล็กหลาย ๆ
โครงการ (Small-scaled projects) ซึ่ งแต่ละโครงการนั้นจะแบ่งออกเป็ น 4 กิจกรรม ดังภาพที่ 2.9 ที่
แสดงการพัฒนาหลักสู ตรแบบเกลียวที่ดาเนิ นการซ้ า 3 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมี 4 กิ จกรรม และ
แสดงให้เห็นกิจกรรมและสิ่ งที่สร้างขึ้นในแต่ละขั้นตอน (S. Pak, E. Rho, J. Chang, and M. Kim,
2005)

ภาพที่ 2.9 การพัฒนาหลักสู ตรแบบเกลียวที่ขบั เคลื่อนตามความต้องการ
จากการสื บค้นเอกสารต่า ง ๆ พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ ระบบฝั ง ตัวที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพควร
จัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน เพราะมีการเลือกหัวข้อโครงงานได้ตามความสนใจของผูเ้ รี ยนและมี
การทางานเป็ นกลุ่มทาให้เกิดการสื่ อสารอย่างมีปฏิ สัมพันธ์กนั ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความรู ้ ทักษะต่าง ๆ ที่
เรี ยนมาอย่างสัมพันธ์ ผสมผสานกัน อย่างไรก็ตามการจัดการเรี ยนรู ้ ระบบฝั งตัวควรเน้นหรื อให้
ความสาคัญกับรากฐานในเชิงทฤษฎีมากกว่าความสามารถเชิงเทคนิค และต้องเน้นไปที่การถ่ายโอน
สู งสุ ดของความรู ้ โดยใช้เวลาในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยอาจารย์ผูส้ อนน้อยที่ สุด ในขณะเดี ยวกัน
หลักสู ตรควรมี ความยืดหยุ่นเพื่อรองรั บความต้องการของนัก เรี ยนที่ แตกต่า งกัน หลักสู ตรต้อง
ขับเคลื่ อนด้วยหรื อเป็ นไปตามความต้องการ (Demnad-driven) ของอุตสาหกรรม ดังนั้นหัวข้อ
ต่อไปจะได้กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานและการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพต่อไป
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การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
โลกในศตวรรษที่ 21 เป็ นโลกไร้พรมแดนทาให้กระแสเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิ ยม
จากต่างชาติแพร่ กระจายมาสู่ สังคมไทยอย่างรวดเร็ ว ทาให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป คน
ไทยต้องเร่ งพัฒนาตนเองให้มีศกั ยภาพที่จะดารงอยูใ่ นโลกศตวรรษที่ 21 ได้อย่างรู ้ เท่าทันโลก เท่า
ทันการเปลี่ ยนแปลงในด้านต่าง ๆ กล้าเผชิ ญการเปลี่ ยนแปลง คนไทยมี ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ดาเนิ นชี วิตแบบประชาธิ ปไตย รักธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี (ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์, 2555)
ปั จ จุ บ ัน นานาประเทศมี แ นวคิ ด ของการจัด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มุ่ ง ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันว่า ผูเ้ รี ยนต้องรู ้จกั คิดด้วยตนเอง และรู้จกั สร้างองค์ความรู้ของตน คือ think for themselves
ซึ่ งก็ตอ้ งเข้าใจแนวคิดนี้ ดว้ ยว่า ไม่ใช่ การเรี ยนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผเู ้ รี ยนคิดเห็นแก่ตน หรื อทางาน
เองโดยลาพัง ค้นหาข้อมูลความรู ้ ตามยถากรรม หากแต่ผเู ้ รี ยนต้องมีวิธีการเรี ยนรู ้ ที่ทาให้สามารถ
ค้นพบองค์ความรู ้ได้เองและสามารถสร้างองค์ความรู ้ข้ ึนเองได้ (มนธิดา สี ตะธนี, 2549)
การเรี ยนการจัดการเรี ยนรู้ที่ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสทาในสิ่ งที่ตนเองสนใจอยากรู้ มีโอกาสเลือก
สิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ มีโอกาสได้ใช้ความคิดหลายด้าน มีโอกาสได้คน้ พบสิ่ งใหม่ มีโอกาสได้สร้าง
องค์ความรู ้เอง และมีโอกาสได้ผลิตชิ้นงานที่มีนยั สาคัญต่อตนเองและผูอ้ ื่น สิ่ งข้างต้นเป็ นการเรี ยน
การจัดการเรี ยนรู้ที่พฒั นาศักยภาพการเรี ยนรู้ที่มีความหมายมาก (มนธิดา สี ตะธนี, 2549)
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นหลัก คือ การจัดสภาพการณ์ ของการเรี ยน
การสอน โดยให้ผูเ้ รี ย นได้ร่วมกันเลื อกทาโครงงานที่ ตนสนใจ โดยร่ วมกันสารวจ สัง เกต และ
กาหนดเรื่ องที่ตนสนใจ วางแผนในการทาโครงการร่ วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จาเป็ นและลง
มือปฏิ บตั ิงานตามแผนงานที่วางไว้จนได้ขอ้ ค้นพบหรื อสิ่ งประดิ ษฐ์ใหม่แล้วจึงเขียนรายงานและ
นาเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วนาผลงานและประสบการณ์ท้ งั หมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดค้น และสรุ ปผลการเรี ยนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ ได้รับทั้งหมด (ทิศนา แขมณี
,2555)
โครงงาน คือ งานวิจยั เล็กๆ สาหรับนักเรี ยน เป็ นการแก้ปัญหาหรื อข้อสงสัย หาคาตอบโดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเนื้ อหาหรื อข้อสงสัยเป็ นไปตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ใดจะ
เรี ยกว่า โครงงานในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้น้ นั (สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2547)
การสื บค้นทางวิทยาศาสตร์ (scientific investigations) ซึ่ งเป็ นกระบวนการสื บค้นที่เปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนเป็ นผูว้ างแผนดาเนิ นการด้วยตนเอง ตั้งแต่ข้ นั การกาหนดตัวแปร การออกแบบ
การทดลอง การเก็บข้อมูล การบันทึกผล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลความหมาย และสรุ ปผล โดยครู ไม่ได้เป็ นผูก้ าหนด แต่ครู เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก คอยดูแลให้คาปรึ กษาและตั้งคาถามเพื่อช่วย
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นาทาง การสื บ ค้นทางวิท ยาศาสตร์ จึงเป็ นวิธี ก ารที่ นามาใช้เพื่ อการฝึ กความคิดวิเคราะห์ คิ ด
สังเคราะห์ และฝึ กทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ได้ดีวิธีหนึ่ ง ช่ วยให้นกั เรี ยนรู ้ จกั การวางแผน
ทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ เรี ยนรู ้ วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ก ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
สื่ อสารการสื บค้นของตนให้ผอู้ ื่นเข้าใจ(Mr. Mark Windale และปาริ ฉตั ร พวงมณี ., 2549)
จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั จึงมีสมมติฐานว่า วิธีการจัดการเรี ยนรู้ ที่
เหมาะสมกับ การจัดการศึ ก ษาเพื่ ออาชี พ คื อ การจัด การเรี ย นรู้ แบบโครงงาน แต่ จะต้องพัฒนา
ครู ผสู้ อนให้มีองค์ความรู ้มากพอที่จะอธิ บายปรากฏการณ์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่
จัดกระบวนการจัดการเรี ยนการจัดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน การพัฒนานักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ และ
ครู ให้สามารถพัฒนาเนื้ อหาระบบฝังตัวสาหรับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ จึงเป็ นแนวทางหนึ่ งใน
การปฏิรูประบบการเรี ย นการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22
ผูเ้ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู ้ และพัฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่า ผูเ้ รี ย นมี ค วามส าคัญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)
การเรี ย นรู้ ที่ ดี จะเน้น กระบวนการสร้ า งสรรค์ผ ลงานด้ ว ยตัว ผูเ้ รี ย นเอง ผูเ้ รี ย นจะต้อ ง
วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาทฤษฎี แล้วนาทฤษฎี ดงั กล่าวไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
การเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรื อการค้นคว้าหาคาตอบในสิ่ งที่ผเู ้ รี ยน
อยากรู ้ หรื อสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็ นวิธีการเรี ยนรู้ที่ผูเ้ รี ยนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของ
ตนเองหรื อของกลุ่ม เป็ นการตัดสิ นใจร่ วมกัน จนได้ชิ้นงานที่สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ได้ใน
ชีวติ จริ ง
การเรี ยนรู้แบบโครงงาน เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรู ปแบบนามาผสมผสานกัน
ได้แก่ กระบวนการกลุ่ ม การฝึ กคิ ด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ การจัดการเรี ยนรู้ แบบ
ปริ ศนาความคิด และการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมกันคิด ทั้งนี้ มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
จากความสนใจอยากรู้อยากเรี ยนของผูเ้ รี ยนเอง โดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาคาตอบด้วยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู ้เบื้องต้น ผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปความรู้ได้ดว้ ย
ตนเอง ซึ่ งความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้มาไม่จาเป็ นต้องตรงกับตารา แต่ผสู ้ อนจะสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งการเรี ยนรู ้และปรับปรุ งความรู ้ที่ได้ให้สมบูรณ์
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ได้กล่าวในหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
และถื อว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนา
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ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
1. ความรู ้ เรื่ องเกี่ ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว
ชุ มชน ชาติ และสังคมโลกรวมถึ งความรู ้ เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. ความรู ้ แ ละทัก ษะด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร วมทั้ง ความรู ้ ค วามเข้า ใจและ
ประสบการณ์ เรื่ องการจัดการการบารุ งรั กษาและการใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลยัง่ ยืน
3. ความรู ้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
4. ความรู้ และทักษะด้านคณิ ตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
5. ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวติ อย่างมีความสุ ข
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้
1. จัดเนื้ อหาสาระและกิ จกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนโดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึ กทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
3 จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ นและ
ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
4. จัดการเรี ยนการจัดการเรี ยนรู้ โดยผสมผสานสาระความรู ้ ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วน
สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
5. ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยนและ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ ไปพร้ อมกันจากสื่ อการเรี ยน
การจัดการเรี ยนรู้และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
6. จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่ วมมือกับบิดามารดา
ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ ายเพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
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ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้นการปฏิบตั ิสามารถตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษา
พุทธศักราช 2544 ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีแนวคิดสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นการ
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เป็ นการจัดกิ จกรรมในลักษณะกลุ่ มปฏิ บตั ิ การที่เรี ยนรู ้ ด้วยประสบการณ์ ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริ งและการแก้ปัญหา เพือ่ ให้เกิดการเรี ยนรู ้จากการกระทา
2. ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง ฝึ กค้นคว้า ฝึ กลงมือทา ฝึ กทักษะกระบวนการต่างๆ ฝึ กการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง และฝึ กทักษะการเสาะแสวงหาความรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
3. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ท้ งั ทางทฤษฎี และการปฏิ บตั ิ ตามแนวทางประชาธิ ปไตยการแบ่งกลุ่ ม
ทางาน ผูส้ อนจะดาเนิ นการร่ วมกับผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่มย่อยมอบให้ปฏิ บตั ิ กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เช่น ศึกษาค้นคว้า แก้ปัญหา หรื อปฏิบตั ิกิจกรรม ฯลฯ
4. เน้นการฝึ กให้ผเู้ รี ยนรู้จกั วิธีการทางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะตามแบบประชาธิ ปไตย การสอนแบบนี้ ตอ้ งดาเนิ นการอย่างมีหลักเกณฑ์คือ มีจุดประสงค์ของการทางาน มีการกาหนดหน้าที่
แต่ละคนให้แน่นอน และเสนอแนะให้รู้วา่ จะหาความรู ้ได้อย่างไร เมื่อไร ที่ใด
หลักการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นหลัก การใช้โครงงานในการสอนตั้งอยู่
บนพื้นฐานและหลักการต่อไปนี้ (Guzdial, M., 1998: 47-71 อ้างอิงในทิศนา แขมณี , 2555)
1. โครงงานเป็ นกิจกรรรมที่มีบริ บทจริ งเชื่ อมโยงอยู่ ดังนั้นการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจึงสัมพันธ์
กับความเป็ นจริ ง สามารถนาไปประยุกต์ใ ช้ได้ในชี วิตจริ งจึ ง เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ผูเ้ รี ยน
2. การให้ผูเ้ รี ยนทาโครงงานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เข้าสู่ กระบวนการสื บสอบ
(process of inquiry) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนต้องใช้การคิดขั้นสู งที่ซบั ซ้อนขึ้น ดังนั้นจึงเป็ น
ช่องทางที่ดีในการพัฒนากระบวนการทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยน
3. การจัดการเรี ย นการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นหลัก ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้ผ ลิ ตงานที่ เป็ น
รู ป ธรรมออกมา ผลผลิ ต ที่ แ สดงออกถึ ง ความรู ้ ความคิ ด ของผูเ้ รี ย นนี้ สามารถน ามาอภิ ป ราย
แลกเปลี่ ยนและวิพากษ์วิจารณ์ ได้อย่างชัดเจน ซึ่ งผลการวิจยั ทางด้านสติ ปัญญาและการเรี ยนรู ้ จะ
พัฒนาขึ้นหากความรู ้และทักษะต่าง ๆ สามารถแสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจน
4. การแสดงผลงานต่อสาธารณชน สามารถสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ และการทางาน
ให้แก่ ผูเ้ รี ย นได้ ซึ่ งแรงจูง ใจจะมี ผ ลต่อความใส่ ใ จ ความกระตื อรื อร้ นและความอดทน ในการ
แสวงหาความรู้ การศึกษาความรู้ และการใช้ความรู้
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5. การให้ผเู้ รี ยนทาโครงงาน นอกจากช่ วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะกระบวนการในการสื บ
สอบและการแก้ปัญหาแล้ว ยังสามารถช่ วยดึ งศักยภาพต่าง ๆ ที่ มีอยู่ในตัวของผูเ้ รี ยนออกมาใช้
ประโยชน์ดว้ ย
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิแบ่งออกเป็ น 6 ขั้นตอน ดังนี้ (ตันหยง อิ่มมาก,
2549)
1. ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน เป็ นขั้นตอนแรกที่ผสู ้ อนจะต้องกระตุน้ ชักจูง และโน้มน้าวให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นและสนใจอยากค้นคว้าหาความรู ้ ผูส้ อนอาจใช้วิธีการสนทนาซักถาม
และทบทวนประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน เพื่อเชื่ อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ที่จะต้องเรี ยนรู ้ อาจใช้
คาถามยัว่ ยุ และที่สาคัญจะต้องสร้างบรรยากาศให้ผเู้ รี ยนตอบสนอง เช่น การกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนตอบ
คาถามหรื อแสดงความคิดเห็น เพื่อโยงเข้าหาประสบการณ์ใหม่ ผูส้ อนแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
และร่ วมกันกาหนดขอบข่ายหรื อประเด็นความรู ้ใหม่
2. ขั้นศึกษา/วิเคราะห์ เป็ นขั้นตอนการแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเพื่อทากิจกรรมกลุ่มร่ วมกันโดยการแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน วิเคราะห์และหาข้อสรุ ปในประเด็นที่ได้ต้ งั ไว้ในการทา
กิจกรรมตามขั้นตอนนี้ ผูส้ อนจะต้องออกแบบกลุ่มให้เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่ วมมากที่สุด
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิ กในกลุ่ม ผูส้ อนต้องจัดหาสื่ อการจัดการ
เรี ยนรู้และแหล่งเรี ยนรู ้ เช่น แผนภูมิ ใบความรู้ แผ่นใส รู ปภาพ วีดิทศั น์ หนังสื อ เอกสารหรื ออื่น ๆ
เพื่อให้กลุ่มผูเ้ รี ยนได้ช่วยกันศึกษาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยตั้งประเด็นหรื อหัวข้อในการศึกษาวิเคราะห์
ตามแนวทางของจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และความต้องการของผูเ้ รี ยน การออกแบบงานโดยจัดทา
เป็ น ใบงานให้ผเู้ รี ยนได้ทากิจกรรมกลุ่มเป็ นหัวใจสาคัญที่ผสู ้ อนจะต้องคิดค้นและสร้างขึ้น เพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่ วมสู งสุ ดของผูเ้ รี ยนและเกิดการบรรลุงานกลุ่มด้วย ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานกลุ่ม
ผูส้ อนทาหน้าที่นาอภิปรายให้กลุ่ มใหญ่ร่วมกันวิเคราะห์ให้ขอ้ มูลในประเด็นที่ยงั ไม่ชัดเจน หาก
เห็นว่ายังไม่สมบูรณ์ ผูส้ อนช่วยเพิ่มเติมแล้วร่ วมกันสรุ ปสิ่ งที่เรี ยนรู ้ท้ งั หมดในขั้นนี้
3. ขั้นปฏิ บตั ิ /ฝึ กหัด/ทดลอง เป็ นขั้นที่ ผเู ้ รี ยนได้ทดลองฝึ กปฏิ บตั ิตามขั้นตอน ฝึ กคิ ด
วิเคราะห์ จินตนาการ สร้างสรรค์ โดยผูส้ อนเป็ นที่ปรึ กษา ดูแล ช่วยเหลือและประเมินการปฏิบตั ิ
เพื่อแก้ไขหากมีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับสถานที่สา หรับการปฏิบตั ิผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันวางแผนจะ
ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการในโรงเรี ยน ห้องเรี ยนธรรมชาติ หรื อสถานประกอบการ
ซึ่งจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
4. ขั้นสรุ ป/เสนอผลการเรี ยนรู้ เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มจะได้ประมวลข้อมูลความรู ้จาก
ประสบการณ์ท้ งั หมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็ นความรู ้ใหม่ วิธีการใหม่ สรุ ปและนาเสนอสิ่ งที่
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ค้นพบต่อกลุ่มใหญ่ในรู ปแบบที่หลากหลาย เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน เกิดการขยาย
เครื อข่ายความรู ้อย่างกว้างขวาง ทาให้การเรี ยนรู ้มีความหมายยิง่ ขึ้น
5. ขั้นปรั บปรุ งการเรี ยนรู ้ /นาไปใช้ เป็ นขั้นที่ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มปรับปรุ งผลงานของ
ตนเองที่ได้แนวคิดจากการนาเสนอของแต่ละกลุ่ม ในการปรับปรุ งผลงานนั้นอาจนาความรู้ที่ได้รับ
จากกลุ่มอื่นมาพัฒนาให้ดีข้ ึนหรื อเกิดความคิดใหม่ สร้างสรรค์งานที่ต่างจากเดิ ม หรื ออาจได้รับ
แนวคิ ดจากข้อ เสนอแนะของผูส้ อนมาประยุ ก ต์ส ร้ า งผลงานใหม่ ๆ ที่ ส ามารถน าไปใช้ใ น
สภาพการณ์จริ งได้
6. ขั้นการประเมินผล วัดผลประเมินผลตามสภาพจริ ง โดยเน้นการวัดผลจากการปฏิบตั ิจริ ง
จากแฟ้ มสะสมงาน ชิ้นงาน/ผลงาน ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง สมาชิ กของแต่ละกลุ่ม ผูป้ กครองและ
ผูส้ อนมีบทบาทร่ วมวัดประเมินผลด้วย
การเรี ยนรู้แบบโครงงาน เป็ นการเรี ยนรู้ที่เชื่ อมโยงหลักการพัฒนาการคิดของบลูม(Bloom)
ทั้ง 6 ขั้น กล่าวคือ
1. ความรู้ความจา (Knowledge)
2. ความเข้าใจ (Comprehension)
3. การนาไปใช้ (Application)
4. การวิเคราะห์ (Analysis)
5. การสังเคราะห์ (Synthesis)
6. การประเมินค่า (Evaluation)
นอกจากนี้ยงั เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในทุกขั้นตอนของการเรี ยนรู ้
ตั้งแต่การวางแผนการเรี ยนรู ้ การออกแบบการเรี ยนรู ้ การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ผลผลิต และการประเมินผลงาน โดยผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนรู้ กระบวนการของกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
โครงงานแบ่งเป็ น 3 ระยะใหญ่ ๆ ด้วยกัน (ตันหยง อิ่มมาก, 2549) คือ
ระยะที่ 1 การเริ่ มต้นโครงงาน เป็ นระยะที่ผสู ้ อนต้องสังเกต/สร้างความสนใจให้เกิดขึ้นใน
ตัวผูเ้ รี ยน จากนั้นตกลงร่ วมกัน เลือกเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษาอย่างละเอียด ผูส้ อนสร้างความสนใจให้
เกิดกับผูเ้ รี ยนซึ่ งมีหลายวิธี โดยอาจศึกษาเรื่ องจากการบอกเล่าของผูใ้ หญ่หรื อผูร้ ู ้ จากประสบการณ์
ของผูเ้ รี ยน/ผูส้ อน จากเอกสารสิ่ งพิมพ์ หรื อสื่ อต่างๆ จากการเล่นของผูเ้ รี ยน จากความคิดที่เกิดขึ้น
จากวัตถุสิ่งของที่ผสู ้ อนนามาในห้องเรี ยน หรื อจากตัวอย่างโครงงานที่ผอู ้ ื่นทาไว้แล้ว เป็ นต้น เมื่อ
เกิดความสนใจแล้วก็จะถึงการกาหนดหัวข้อโครงงาน โดยนาเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนสนใจมาอภิปรายร่ วมกัน
แล้วกาหนดเรื่ องนั้นเป็ นหัวข้อโครงงาน ทั้งนี้ จะต้องคานึ งว่าการกาหนดหัวข้อโครงงานนั้นจะ
กระทาหลังจากการตรวจสอบสมมติฐานเสร็ จสิ้ นแล้ว
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ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนาโครงงาน เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนกาหนดหัวข้อคาถาม หรื อประเด็นปั ญหา ที่
ผูเ้ รี ยนสนใจอยากรู ้ แล้วตั้งสมมติฐานมาตอบคาถามเหล่านั้น ทดสอบสมมติฐานด้วยการลงมือ
ปฏิบตั ิ จนค้นพบคาตอบด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้
1 ผูเ้ รี ยนกาหนดปั ญหาที่จะศึกษา
2 ผูเ้ รี ยนตั้งสมมติฐานเบื้องต้น
3 ผูเ้ รี ยนตรวจสอบสมมติฐานเบื้องต้น
4 สรุ ปข้อความรู้จากผลการตรวจสอบสมมติฐาน
ในกรณี ที่ผลการตรวจสอบไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ผูส้ อนควรให้กาลังใจผูเ้ รี ยนเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนไปแสวงหาความรู ้เพิม่ เติม สิ่ งที่ไม่ควรกระทาคือการตาหนิ หรื อกล่าวโทษ ผูส้ อนควรกระตุน้
ให้ผูเ้ รี ย นมี ก าลัง ใจจนสามารถตั้ง สมมติ ฐานใหม่ ไ ด้ ในกรณี ที่ ผลการตรวจสอบเป็ นไปตาม
สมมติฐาน ให้ผเู้ รี ยนสรุ ปองค์ความรู้จากการค้นพบด้วยการลงมือปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนเองเมื่อได้องค์
ความรู ้ใหม่แล้ว ผูเ้ รี ยนจะนาองค์ความรู ้น้ นั ไปใช้ในการทากิจกรรมตามความสนใจต่อไปได้ ผูเ้ รี ยน
อาจใช้ค วามรู ้ ที่ ค ้นพบเป็ นพื้ น ฐานของการก าหนดประเด็ น ปั ญหาขึ้ นมาใหม่ เพื่ อก าหนดเป็ น
โครงงานย่อย เพื่อศึกษารายละเอียดในเรื่ องนั้น ๆ ต่อไปอีก
ระยะที่ 3 ขั้นสรุ ป เป็ นระยะสุ ดท้ายของโครงงานที่ผเู้ รี ยนค้นพบคาตอบของปั ญหาแล้ว
และได้แสดงให้ผสู ้ อนเห็นว่าได้สิ้นสุ ดความสนใจในหัวข้อโครงงานเดิม และเริ่ มหันเหความสนใจ
ไปสู่ เรื่ องใหม่ ระยะนี้เป็ นระยะที่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนจะได้แบ่งปั นประสบการณ์การทางานและแสดง
ให้เห็ นถึ งความส าเร็ จของการทางานตลอดโครงงานแก่ คนอื่ นๆ มี กิจกรรมที่ ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ย น
ดาเนินการในขั้นตอนนี้ ดังนี้
1. ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานเป็ นรู ปแบบงานวิจยั เล็ก ๆ
2. ผูเ้ รี ยนนาเสนอผลงานให้ผสู้ นใจรับรู้ สรุ ปและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
สาหรับขั้นตอนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบโครงงานมีดงั นี้ (ตันหยง อิ่มมาก, 2549)
1. ขั้นนาเสนอ หมายถึ ง ขั้นที่ผสู ้ อนให้ผเู ้ รี ยนศึกษาใบความรู ้ กาหนดสถานการณ์ ศึกษา
สถานการณ์ เกม รู ปภาพ หรื อการใช้เทคนิ คการตั้งคาถามเกี่ ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แต่ละแผน เช่ น สาระการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรและสาระการเรี ยนรู ้ ที่เป็ น
ขั้นตอนของโครงงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการเรี ยนรู้
2. ขั้นวางแผน หมายถึง ขั้นที่ผเู ้ รี ยนร่ วมกันวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปรายหารื อ
ข้อสรุ ปของกลุ่มเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
3. ขั้นปฏิบตั ิ หมายถึง ขั้นที่ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมเขียนสรุ ปรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการ
วางแผนร่ วมกัน
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4. ขั้นประเมิ นผล หมายถึ ง ขั้นการวัดและประเมิ นผลตามสภาพจริ ง โดยให้บรรลุ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ ที่ ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยมีครู ผูเ้ รี ย นและเพื่ อนร่ วมกัน
ประเมิน
สาหรับประเภทของโครงงานนั้นสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท (ตันหยง อิ่มมาก, 2549) คือ
1. โครงงานตามสาระการเรี ย นรู้ เ ป็ นโครงงานที่ บู ร ณาการความรู้ ทัก ษะ คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมและค่านิยมในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้เป็ นพื้นฐานในการกาหนดโครงงาน
2. โครงงานตามความสนใจเป็ นโครงงานที่ผเู ้ รี ยนกาหนดขั้นตอน ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการโดยการนาความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยม จากกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ มาบูรณาการกาหนดเป็ นโครงงาน
โครงงานสาระการเรี ยนรู้และโครงงานตามความสนใจ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท (ตันหยง
อิ่มมาก, 2549) คือ
1. โครงงานประเภททดลอง ลัก ษณะของโครงงานประเภทนี้ คือ โครงงานที่ตอ้ งมีก ารออกแบบทดลอง เพื่อ ศึก ษาผลของตัว แปรต้น หรื อตัวแปรอิ สระที่ มีต่อตัวแปรตาม และมี การควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ตอ้ งการศึกษาที่จะส่ งผลให้การศึกษาคลาดเคลื่อน ขั้นตอนการทาโครงงาน
ประเภทนี้ จะต้องมีการกาหนดปั ญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ดาเนินการทดลอง เพื่อหา
ค าตอบของปั ญ หา หรื อตรวจสอบสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ แปรผลและสรุ ป ผล ในการท าโครงงาน
ประเภททดลองนี้ บางครั้ งควรมี การทดลองเบื้ องต้นก่ อน เพื่อดูความเป็ นไปได้ของเรื่ องที่จะทา
และจะได้ขอ้ มูลมาประกอบการตัดสิ นใจ เพื่อจะได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิ งต่อไป โครงงาน
ประเภทนี้ทากันอย่างแพร่ หลายข้อดีของโครงงานประเภทนี้ จะมีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ครบทั้ง
5 ขั้น คื อ ตั้งแต่การกาหนดปั ญหา ตั้ง สมมติ ฐาน วางแผนทดลอง รวบรวมข้อมูลและสรุ ปผล
นอกจากนั้นยังเป็ นการฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในด้านการกาหนดและควบคุ มตัว
แปรอีกด้วย ซึ่ งถือว่าเป็ นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
2. โครงงานประเภทสารวจรวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทนี้ เป็ นโครงงานที่ ไม่มีการ
กาหนดตัวแปรอิสระที่ตอ้ งการศึกษาเหมือนโครงงานประเภททดลอง เพียงแต่ทาโครงงานต้องการ
สารวจ และรวบรวมข้อมูลแล้วนาข้อมูลเหล่านั้นมาจาแนกเป็ นหมวดหมู่ และนาเสนอในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะ หรื อความสัมพันธ์ในเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษาได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
การสารวจข้อมูลและรวบรวมข้อมูลนี้ อาจทาได้ในหลายรู ปแบบ เช่น การออกไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลในภาคสนามได้ 2 กรณี
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2.1 กรณี ออกสนามแล้วไม่ตอ้ งนาวัสดุ ตวั อย่างกลับมาวิเคราะห์ ในห้องปฏิ บตั ิ การ ตัวอย่าง
โครงงานประเภทนี้ เช่น การสารวจประชากรและชนิ ดของสิ่ งต่างๆ เช่ น สัตว์ พืช หิ น แร่ สารเคมี
ฯลฯ ในท้องถิ่นหรื อบริ เวณที่ตอ้ งการศึกษา การสารวจพฤติกรรมด้านต่างๆ ของสัตว์ในธรรมชาติ
การสารวจทิศทางและอัตราเร็ วของลมในท้องถิ่นต่างๆ การสารวจปริ มาณความเข้มของแสงอาทิตย์
เฉลี่ยต่อเดือนในแต่ละท้องถิ่น
2.2 กรณี ออกสนามแล้วเก็บวัสดุ ตวั อย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ ไม่สามารถที่จะ
วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมู ล ได้ท นั ที ใ นขณะออกปฏิ บ ตั ิ ก ารภาคสนามนั้น ตัวอย่า งโครงงาน
ประเภทนี้ เช่น การสารวจคุณภาพของน้ า เช่น ปริ มาณสารในน้ า ปริ มาณแบคทีเรี ย ฯลฯ จากแหล่ง
น้ าต่าง ๆ ที่ตอ้ งการศึกษา เช่น บริ เวณใกล้ ๆ โรงงานทอผ้า โรงงานผลิตแบตเตอรี่ ฯลฯ การศึกษา
สมบัติ เช่ น จุดเดื อด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่ น ฯลฯ ของสารต่าง ๆ ที่สกัดจากวัสดุ หรื อพืช
ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งที่ตอ้ งการศึกษา การสารวจคุ ณภาพของดิ น เช่ น ความชื้ น ปริ มาณสารอิ นทรี ย ์
ความเป็ นกรด เบส ฯลฯ จากแหล่งต่าง ๆ ที่ตอ้ งการศึกษา
3. โครงงานประเภทสิ่ งประดิษฐ์ โครงงานประเภทนี้ จะมีลกั ษณะเหมือนโครงงานประเภท
ทดลอง คื อ มีตวั แปรที่ตอ้ งศึ กษา แต่ที่ต่างกัน คื อ โครงงานประเภทสิ่ งประดิ ษฐ์จะได้อุปกรณ์ หรื อ
สิ่ งประดิษฐ์ และมีขอ้ มูลต่าง ๆ ส่ วนโครงงานประเภททดลองจะมีแต่เฉพาะข้อมูล ดังนั้น กล่าวได้วา่
โครงงานประดิษฐ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่ งอาจเป็ นการคิด
ประดิ ษฐ์ของใหม่ ๆ หรื อปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงของเดิ มที่ มีอยู่แล้วให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นก็ได้
โครงงานประเภทนี้ ร่วมไปถึ งการสร้ างแบบจาลอง เพื่ออธิ บายแนวความคิดต่าง ๆ ด้วย ตัวอย่าง
โครงงานประเภทนี้ ได้แก่ โครงการเรื่ องกระสวยอัดอากาศ ลิ ฟท์พลังงานโน้มถ่วง เครื่ องจักรกล
พลังงานแม่เหล็ก เครื่ องมันสาปะหลัง แบบจาลองบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ หุ่ นยนต์ใช้งานในบ้าน
เป็ นต้น
4. โครงงานประเภททฤษฎี เป็ นโครงงานที่ผทู้ าโครงงานได้เสนอทฤษฎี หลักการ หรื อ
แนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปของสู ตร สมการ หรื อคาอธิ บายก็ได้ โดยผูเ้ สนอได้ต้ งั กติกา
หรื อข้อตกลงขึ้นมาเองแล้วเสนอทฤษฎี หลักการแนวความคิด หรื อจินตนาการของตนเองตามกติกา
หรื อข้อ ตกลงนั้น หรื ออาจใช้ก ติ ก าหรื อข้อตกลงเดิ ม มาอธิ บ ายสิ่ ง หรื อปรากฏการณ์ ต่า ง ๆ ใน
แนวความคิดหรื อจินตนาการที่เสนอขึ้นอาจจะใหม่ ยังไม่มีใครคิดมาก่อนหรื ออาจขัดแย้งกับทฤษฎี
เดิมหรื อเป็ นการขยายทฤษฎีหรื อแนวความคิดเดิมก็ได้ การทาโครงงานประเภทนี้ จุดสาคัญอยูท่ ี่ผทู ้ า
ต้องมีความรู ้พ้นื ฐานในเรื่ องนั้น ๆ อย่างดี จึงจะสามารถเสนอโครงงาน
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การจัดการศึกษาเพือ่ อาชีพ
การจัดการศึกษาเพื่ออาชี พ (Career Education) เป็ นการศึ กษาเพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้
ผูเ้ รี ยน (1) มีความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผลในการทางาน (2) สั่งสมความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นในการ
ทางาน (3) รู ้จกั หาโอกาสและช่องทางในการทางาน และ (4) สารวจและก้าวสู่ โลกแห่ งการทางาน
ซึ่ งตลอดเวลาที่ได้ศึกษาหาความรู ้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรี ยนจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาความรู ้ ทักษะ และเจตคติ อนั ดี ผ่านการศึ กษา การฝึ กอบรม และการปฏิ บตั ิเพื่อช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ที่จะตัดสิ นใจในการศึกษาต่อ และการทางานต่อไปได้ในอนาคต (อรทัย มูลคา และคณะ, 2554)
การจัดการศึกษาเพื่ออาชี พประกอบด้วยเรื่ อง การเตรี ยมตัวเข้าสู่ อาชี พ การสารวจเส้นทาง
อาชีพ ความเข้าใจถึงความสาคัญของอาชีพ และความตระหนักถึงความสาคัญของอาชีพ ซึ่ งในแต่ละ
เรื่ องควรมีการจัดความเข้มข้นของเนื้อหาในแต่ละช่วงชั้นดังภาพที่ 2.10
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ภาพที่ 2.10 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

เส้ นทางสู่ อาชีพนักพัฒนาระบบฝังตัว
เส้ น ทางสู่ อ าชี พ นั ก พัฒ นาระบบฝั ง ตัว เริ่ มจากการศึ ก ษาหาความรู ้ ใ นวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใน
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาหรื อเที ย บเท่ า จากนั้น จึ ง เข้า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ อุ ดมศึ ก ษาในสาขาวิ ช าเกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ เช่ น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อวิศวกรรมไฟฟ้ าเป็ นต้น
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การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ คือ การนาวิชาหรื อกลุ่มประสบการณ์ที่จะต้องทาการจัดการเรี ยนรู้
ตลอดภาคเรี ยนมาสร้ างเป็ นแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ การใช้สื่อ อุปกรณ์การเรี ยนรู้ และการวัดผลประเมินผล โดยจัดเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรี ยนย่อย ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หรื อจุดเน้นของหลักสู ตร สภาพของผูเ้ รี ยน ความพร้อมของโรงเรี ยนในด้านวัสดุอุปกรณ์ และตรง
กับชี วิตจริ งในห้องเรี ยน แผนการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นแผนซึ่ งกาหนดขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ครู
มุ่งหวังจะให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ในเนื้ อหาและประสบการณ์หน่วยใดหน่วยหนึ่ งตาม
วัตถุ ประสงค์ที่ กาหนดไว้ แผนการจัดการเรี ย นรู้ ที่เป็ นส่ วนขยายของหลักสู ตร ซึ่ งกาหนดแนว
ทางการจัดการเรี ยนรู้ และการจัดกิจกรรมเสนอแนะแก่ครู โดยยึดถือจุดประสงค์ของการเรี ยนรู้และ
ความคิดรวบยอดในหลักสู ตรไว้เป็ นหลัก (เขียน วันทนียตระกูล, 2551)
แผนจัดการเรี ยนรู้เป็ นหัวใจสาคัญที่จะช่ วยกาหนดแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อทาให้
ผูเ้ รี ย นเกิ ดการพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทัก ษะกระบวนการให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ย นรู้
ตัวชี้ วดั มี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิ ยมที่ พึงประสงค์ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ทาให้ครู ทราบ
ล่วงหน้าว่าจะสอนเนื้ อหาอะไร เพื่อจุดประสงค์ใด จะจัดการเรี ยนรู้ อย่างไร ใช้สื่ออะไร และจะ
วัดผลประเมินผลโดยวิธีใด แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ทาอย่างถูกต้องตามหลักการย่อมทาให้เกิดการจัดการเรี ยนรู้ที่ครอบคลุมเนื้ อหา ตรงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ มีแนวทางการจัดกิจกรรม การเรี ยนรู้
และการประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้ที่ชดั เจน ดังนั้นครู จึงจาเป็ นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ความหมาย ความส าคัญ ลัก ษณะ ขั้นตอนการจัดท าและหลัก การเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู้
ตลอดจนลักษณะของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ดี เพื่อให้การจัดการเรี ยนรู้ มีประสิ ทธิ ภาพ แผนการจัดการเรี ยนรู้มีองค์ประกอบ ดังนี้ (เขียน วันทนียตระกูล, 2551)
1. วิชา หน่วยที่สอนและสาระสาคัญ
2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3. เนื้อหา
4. กิจกรรมการเรี ยนการจัดการเรี ยนรู้
5. สื่ อการเรี ยนการจัดการเรี ยนรู้
6. การวัดผลประเมินผล
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การจัดการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้
การจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) หมายถึง การจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
ตามขั้น ตอนการจัด การเรี ยนรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ ที่ ส ถาบัน ส่ ง เสริ มการจัด การเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ได้สรุ ปไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็ นการนาเข้าสู่ บทเรี ยนซึ่ งอาจเกิดความสนใจ
ความสงสัย จากเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้น เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความสนใจใคร่ รู้ นาไปสู่ ประเด็นที่
จะศึกษาค้นคว้าให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ขั้นที่ 2 การสารวจและค้นหา (Exploration) เป็ นการทาความเข้าใจในประเด็นที่ศึกษา วิธี
การศึกษาอาจเป็ นการตรวจสอบ การทดลอง การปฏิบตั ิ การสื บค้นความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูล
อย่างพอเพียงในการที่จะใช้ในขั้นต่อไป
ขั้นที่ 3 การอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) เป็ นการนาข้อมูลข้อสนเทศที่ ได้มา
วิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล และนาเสนอในรู ปของภาพวาด ตาราง แผนภูมิ การค้นพบในขั้นนี้ อาจ
เป็ นการสนับสนุนหรื อโต้แย้งสมมติฐานก็ได้ ผลที่ได้สามารถสร้างความรู ้และช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้
ได้
ขั้นที่ 4 การขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ นการนาความรู ้ที่สร้างขึ้นไปเชื่ อมโยงกับความรู ้
เดิม หรื อแนวคิดที่ได้คน้ คว้าเพิ่มเติม หรื อนาข้อสรุ ปไปอธิ บายสถานการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ทาให้
เกิดความรู ้ที่กว้างขึ้น
ขั้นที่ 5 การประเมิน (Evaluation) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่าง ๆ ว่ามี
ความรู้อะไรบ้าง รู ้มากน้อยเพียงใดและนาไปประยุกต์ความรู ้สู่เรื่ องอื่น ๆ

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

กำรกำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักศึกษาแผนกวิชาช่ างไฟฟ้ า ระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในภาคกลาง จานวน 73 คน และนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี ที่ 3 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคกลาง จานวน 82 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ า ระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในภาคกลาง จานวน 43 คน และนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ศึกษา ชั้นปี ที่ 1 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในภาคกลาง จานวน 37 คน ซึ่ ง
ได้รับการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive sampling)

แบบแผนกำรวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (One Group Pretest
-Posttest Design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538: 60 - 61) ดังนี้
E  T1  X  T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
E แทน กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการอบรม
T1 แทน การสอบก่อนเข้ารับการอบรม (Pretest)
X แทน การสอนด้วยเนื้ อหาที่พฒั นาขึ้น
T2 แทน การสอบหลังเข้ารับการอบรม (Posttest)
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กำรสร้ ำงเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
1. เนื้อหาระบบฝังตัว
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องระบบฝังตัว
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมเนื้อหาระบบฝังตัว

ขั้นตอนกำรพัฒนำเนือ้ หำระบบฝังตัว
การพัฒนารเนื้อหาระบบฝังตัว ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาบทความการวิจยั รายงานการวิจยั หนังสื อ ตารา คาอธิ บายรายวิชาและเอกสารต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฝังตัว
2. พัฒนาเนื้อหาระบบฝังตัว โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
2.1 ส่ วนของฮาร์ ดแวร์ ผูว้ ิจยั เลื อกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51 เนื่ องจาก
สถาปั ตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ใ นตระกูล นี้ ส ามารถศึ ก ษาและท าความเข้า ใจได้ง่ า ย
เหมาะสาหรับผูเ้ ริ่ มต้นศึกษาเกี่ยวกับระบบฝังตัว
2.2 ส่ ว นของซอร์ ฟ แวร์ ผู ้วิ จ ัย เลื อ กใช้ภ าษาซี ใ นการพัฒ นาระบบฝั ง ตัว และเลื อ กใช้
โปรแกรม POTEUS ในการจาลองการทางานของระบบฝังตัว
2.3 กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้
2.4 จัดทาคู่มือประกอบการอบรม โดยแต่ละหน่วยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
2.4.1 ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้
2.4.2 เวลาที่ใช้ในการทากิจกรรม
2.4.3 สาระการเรี ยนรู้
2.4.4 จุดประสงค์ของกิจกรรม
2.4.5 วิธีการจัดกิจกรรม
2.4.6 การวัดและประเมินผล
2.4.7 สื่ อและอุปกรณ์/ใบความรู ้/ใบกิจกรรม
2.4.8 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
3. นาคู่มือประกอบการอบรมเนื้อหาระบบฝังตัวไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและเหมาะสม แล้วนามาปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
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4. นาเนื้ อหาระบบฝั งตัวที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองกับนักศึกษาที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ภาษาที่ใช้ เวลาที่ใช้ และสื่ อการเรี ยนรู้ แล้วนา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปทดลองใช้จริ ง
5. วิธีการหาคุณภาพของเนื้ อหาระบบฝังตัว
5.1 ตรวจสอบเนื้ อหาระบบฝั งตัว โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาระบบฝั งตัวจานวน 3 ท่า น
พิจารณาความชัดเจนและความเหมาะสมถูกต้องของภาษาที่ใช้ โดยพิจารณาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
IC (Index of Congruency) ระหว่างจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั ลักษณะพฤติกรรมที่ตอ้ งการจะวัดและ
ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ แล้วเลือกใช้ส่วนที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.50 - 1.00 แต่ถา้
ส่ วนใดมีค่าดัชนี ความสอดคล้องต่ากว่า 0.50 ก็นามาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ (พวง
รัตน์ ทวีรัตน์. 2538: 117)
5.2 นาเนื้ อหาระบบฝังตัวที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั นักศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพชุดกิจกรรมใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 (เสาวนีย ์
สิ กขาบัณฑิต. 2528: 294 – 296) ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
5.2.1 ทดลองกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจานวน 3 - 5 คน ซึ่ งมีระดับความสามารถ เก่ง
ปานกลาง อ่อน เพื่อนาข้อบกพร่ องต่าง ๆ มาปรับปรุ ง แก้ไข
5.2.2 ทดลองใช้กบั นักศึกษาครุ ศาสตร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ซึ่ง
มีระดับความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อนาข้อบกพร่ องต่าง ๆ มาปรับปรุ ง แก้ไข
5.3 นาเนื้ อหาระบบฝังตัวที่ได้ไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง

ขั้นตอนกำรสร้ ำงแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์
ผูว้ จิ ยั สร้างแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระบบฝังตัว โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับแนวการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ระบบฝังตัว
2. วิเคราะห์ เนื้ อหาและผลการเรี ยนรู ้ ที่ ค าดหวัง เพื่ อสร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยนระบบฝังตัวชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยแบ่งพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดเป็ น 4 ด้าน คือ
1) ด้านความรู้ – ความจา 2) ด้านความเข้าใจ 3) ด้านการนาไปใช้ และ 4) ด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิศวกรรม กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ตรวจให้คะแนนจากกระดาษคาตอบ โดยข้อที่ถูก
ให้คะแนนเป็ น 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด ไม่ได้ตอบ หรื อตอบเกิน 1 ข้อ ให้ 0 คะแนน
3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน 40 ข้อ
4. วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระบบฝังตัว
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4.1 นาแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นระบบฝั ง ตัว ที่ ไ ด้ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญชุดเดียวกับผูเ้ ชี่ยวชาญที่ตรวจประเมินคุณภาพของเนื้ อหา
ระบบฝังตัว เพื่อตรวจสอบลักษณะการใช้คา ความถูกต้องทางด้านภาษาของแบบสังเกตทักษะ
การปฏิ บตั ิการทดลอง เพื่อหาค่าความเที่ยงตรง โดยพิจารณาจากดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับลักษณะพฤติกรรม (IC) ที่มีค่าตัง้ แต่ 0.50 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 117) แล้วนา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
4.2 น าแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามค าแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีค่า IC 0.67-1.00 แล้วไปทดลองใช้กบั นักศึกษาที่เคยเรี ยนเรื่ องนี้ มาแล้ว จานวน 100 คน
เพื่อหาค่าคุณภาพของแบบทดสอบ
4.3 นากระดาษคาตอบที่ผเู้ รี ยนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน
ข้อที่ตอบผิดหรื อตอบเกิน 1 คาตอบหรื อไม่ตอบให้ 0 คะแนน เมื่อรวมคะแนนเรี ยบร้อยแล้วนาผล
การทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) โดยใช้สูตร (พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ. 2545: 141) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และค่าความยากง่าย มีค่า
อยูร่ ะหว่าง 0.20–0.80 คัดเลือกไว้จานวน 30 ข้อ ซึ่ งได้ค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.58-0.78
4.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระบบฝังตัวที่คดั เลือกไว้ 40 ข้อ ไปทดสอบ
กับนักศึกษาจานวน 100 คน เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ แบบคูเดอร์ – ริ ชาร์ ดสัน โดยใช้สูตร K – R 20
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 123) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ระบบฝังตัว
4.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระบบฝังตัวที่มีประสิ ทธิ ภาพไปทดลองใช้
กับนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง

ขั้นตอนกำรสร้ ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจต่ อกำรเข้ ำรับกำรอบรมเรื่องระบบฝังตัว
การวัดความพึงพอใจครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบประเมินที่ประกอบด้วยประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับ
ความคิ ด ความรู ้ สึ ก ที่ มีต่อการเข้า รั บการอบรมด้วยชุ ดกิ จกรรมระบบฝั ง ตัวโดยมี ข้ นั ตอนใน
การดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจตามวิธีของ
ลิเคิร์ท
2. ศึ กษาและวิเคราะห์ หาพฤติ กรรมที่แสดงออกถึ งความพึงพอใจที่ มีต่อการเข้ารับการ
อบรมเพื่อใช้ในการกาหนดแนวทางในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
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3. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารั บการอบรมระบบฝั งตัวเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, และ 1 ซึ่ งหมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ตามลาดับ จานวน 30 ข้อ
4. นาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมระบบฝังตัวให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อหา โดยใช้ดชั นี ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ ลักษณะ
พฤติกรรม (IC) ที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 117)
จานวน 30 ข้อ
5. วิธีการหาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมเนื้ อหาระบบ
ฝังตัว
5.1 นาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมเนื้ อหาระบบฝั งตัวที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญและปรับปรุ งแล้วไปทดสอบกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 100
คน
5.2 นากระดาษคาตอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์โดยกาหนดน้ าหนักของตัวเลื อกใน
ช่องต่าง ๆ เป็ น 5,4,3,2 และ 1 ดังนี้
ข้อความเชิงนิมาน (ทางบวก) ให้ระดับคะแนนดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่ ระดับคะแนน 5
เห็นด้วย ระดับคะแนน 4
ไม่แน่ใจ ระดับคะแนน 3
ไม่เห็นด้วย ระดับคะแนน 2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ระดับคะแนน 1
ข้อความเชิงนิเสธ (ทางลบ) ให้ระดับคะแนนดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่ ระดับคะแนน 1
เห็นด้วย ระดับคะแนน 2
ไม่แน่ใจ ระดับคะแนน 3
ไม่เห็นด้วย ระดับคะแนน 4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ระดับคะแนน 5
5.3 นาผลการตอบคาถามมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้อ โดยใช้วธิ ีการ
ของการแจกแจงที (t-distribution) ที่มีค่ามากกว่า 1.75 ขึ้นไป และมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับต่ากว่า .05 แล้วคัดเลือกไว้จานวน 30 ข้อ
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5.4 นาแบบประเมิ นความพึง พอใจต่อการเข้ารั บ การอบรมเนื้ อหาระบบฝั งตัวที่ ได้ไ ป
ทดสอบกับนักศึกษาที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คนเพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยวิธีการหา
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 125)
5.5 นาแบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่าง

กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. ติดต่อประสานงานกับผูบ้ ริ หารและอาจารย์ผสู้ อนเพื่อขอความร่ วมมือในการศึกษา
2. เลือกนักศึกษา ซึ่ งได้รับการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 1 ห้องเรี ยน
จากจานวน 2 ห้องเรี ยน
3. ชี้ แจงกระบวนการจัดอบรมด้วยเนื้ อหาระบบฝังตัว เพื่อที่จะให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้อง
4. ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาระบบฝังตัว
5. ดาเนิ นการอบรมโดยใช้เนื้ อหาระบบฝังตัวกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั เป็ น
วิทยากรเองใช้เวลา 16 ชัว่ โ่ มง
6. เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรมทาการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) กับนักศึกษากลุ่มเดิ ม ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระบบฝังตัวและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับ
การอบรม
7. นาคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องระบบฝังตัวและ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิ ติ เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน

กำรจัดกระทำและกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระบบฝั งตัวและความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ
อบรมของนักศึกษาโดยใช้ t – test Dependent Sample or Correlated Sample (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.
2543: 165-167)
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติพ้นื ฐาน
1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (mean) โดยคานวณจากสู ตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.
2538: 73)
1.2 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคานวณจากสู ตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.
2538: 79)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ
2.1 การหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมเนื้ อหาระบบฝังตัว โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคาถาม
กับพฤติกรรมที่ตอ้ งการจะวัด (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538: 117)
2.2 การหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมโดยใช้สูตร E1/E2 (เสาวนีย ์ สิ กขาบัณฑิต.
2528: 294 – 296)
2.3 การคานวณหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยน
2.4 การหาค่าอานาจจาแนก(t) ของแบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิค 25% ของ
กลุ่มสู งต่าแล้วใช้วธิ ี การหาค่า t – distribution (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536: 185–186)
2.5 การหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยคานวณจากสู ตร K – R 20
ของคูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน (Kuder Richardson) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538: 123)
2.6 การคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ คานวณจากสู ตร การหา
ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538: 125 – 126)
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าทางสถิติ t - test for Dependent Sample (พิชิต ฤทธิจ์ รู ญ.
2545: 141)

บทที่ 4
ผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาเนื้ อหาระบบฝังตัวสาหรับจัดการศึกษาเพื่ออาชี พ แบ่งออกเป็ น
3 ส่ วนคือ ส่ วนที่หนึ่ง ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องระบบฝังตัวของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ส่ วนที่สอง ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมเรื่ องระบบฝังตัวโดยใช้เนื้อหาระบบฝังตัวที่พฒั นาขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระฝังตัว
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องระฝังตัวของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรี
ผู ้วิ จ ัย ได้ น าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และแปรความหมายข้อ มู ล ส่ ว นนี้ โดยการ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องระบบฝังตัวก่อนเข้ารับการอบรมและหลังจากที่ได้เข้ารับ
การอบรมด้วยเนื้ อหาระบบฝั งตัวระบบฝังตัวของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิ ค โดยใช้สถิติ t-test for
Dependent Sample ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเข้ารับการอบรมเนื้ อหาระบบฝังตัวของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
Paired Samples Test
Paired Differences

Mean

Pair 1

post - pre

5.707

Std.
Deviation
4.724

Std.
Error
Mean
.738

99% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

3.712

7.702

t

df

Sig.
(2-tailed)

7.737

40

.000

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 4.1 พบว่านักศึกษาวิทยาลัยเทคนิ คสุ พรรณบุรีที่เข้ารับการอบรมโดยใช้เนื้ อหา
ระบบฝังตัวระบบฝังตัวมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01
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4.1.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นเรื่ องระฝั ง ตัว ของนัก ศึ ก ษาคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา
ผู ้วิ จ ัย ได้ น าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และแปรความหมายข้อ มู ล ส่ ว นนี้ โดยการ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องระบบฝังตัวก่อนเข้ารับการอบรมและหลังจากที่ได้เข้ารับ
การอบรมด้วยเนื้ อหาระบบฝังตัวระบบฝังตัวของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ โดยใช้สถิติ t-test for
Dependent Sample ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อนและหลัง เข้า รั ก บการอบรมเนื้ อ หาระบบฝั ง ตัว ของ
นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์
Paired Samples Test
Paired Differences
99% Confidence
Mean

Pair 1 post - pre 3.788

Std.
Deviation

4.897

Std.
Error

Interval of the

t

df

4.443
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Sig.
(2-tailed)

Difference

Mean
.853

Lower

Upper

1.453

6.123

.000

ตารางที่ 4.2 พบว่า นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาที่เข้ารับ
การอบรมโดยใช้เนื้ อหาระบบฝังตัวระบบฝังตัวมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.01
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4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมเรื่อง ระบบฝังตัว
4.2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิ คที่มีต่อการเข้ารับการอบรมเรื่ องระบบฝังตัว แสดง
ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
รายการประเมิน

1. การจัดเรี ยงลาดับและความยาก-ง่ายของเนื้ อหาใน
การอบรมมีความเหมาะสม
2. ความรู้ ความสามารถของวิทยากรเหมาะสม
3. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม
4. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
5. สภาพห้องปฏิบตั ิการอบรมมีความเหมาะสม
6. ระดับความพึงพอใจที่มีต่ออาหารและของว่าง
7. การประชาสัมพันธ์และสื่ อที่ใช้ประชาสัมพันธ์
8. ช่วงเวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสม
9. ประโยชน์ของการเข้ารับการอบรม
10. การนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

ผลการประเมินระดับพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

............4.19.....…… ..............0.588.....……
............4.63.....……
............4.56.....……
............3.86.....……
............4.09.....……
............4.49.....……
.............4.23....……
.............4.26....……
.............4.37....……
.............4.49....……

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

จากผลการประเมินพบว่านักศึกษาวิทยาลัยเทคนิ คมีความพึงพอใจในเอกสารประกอบการอบรม
มากที่สุดและช่วงเวลาที่ใช้ในการอบรมหมาะสมน้อยที่สุดมาก
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4.2.2 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคที่มี
ต่อเนื้อหาที่เข้ารับการอบรม แสดงดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคนิคที่มีต่อเนื้อหาที่เข้ารับการอบรม
รายการประเมิน

1. เนื้อหาเรื่ อง คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
2. เนื่อหาเรื่ อง ระบบฝังตัวเบื้องต้น
3. เนื้อหาเรื่ อง ไมโครโปรเซสเซอร์
4. เนื้อหาเรื่ อง ไมโครคอนโทรลเลอร์
5. เนื้อหาเรื่ อง ภาษาแอสแซมบลี้
6. เนื้อหาเรื่ อง ภาษาซี
7. เนื้อหาเรื่ อง อุปกรณ์แสดงผลชนิดโมดูลแอลซีดี
8. เนื้อหาเรื่ อง การเชื่อมต่อแป้ นพิมพ์
9. เนื้อหาเรื่ อง การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็ นดิจิตอล
10. การเขียนข้อเสนอโครงงาน

ผลการประเมินระดับความรู ้ ความเข้าใจ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

............4.26............. ...........0.581................
......…..4.07.........… ......….0.632…........…
…........3.98...…...... ….......0.771....…........
..…......4.00............. ....…...0.756............…
…........4.05........…. ..….....0.688................
............4.14............. ….......0.774.........…...
............3.95............. ............0.872...............
..…......3.93............. ............0.799...............
…........3.98......…... ..…......0.938...............
............4.02............. …........0.859........…...

จากผลการประเมินพบว่านักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมีระดับความรู ้ ความเข้าใจเนื้อหาที่ได้รับจากการอบรมทุกเนื้อหาในระดับมาก
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4.2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาที่มีต่อการเข้ารับ
การอบรมเรื่ องระบบฝังตัว แสดงดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์
รายการประเมิน

1. การจัดเรี ยงลาดับและความยาก-ง่ายของเนื้อหาใน
การอบรมมีความเหมาะสม
2. ความรู้ ความสามารถของวิทยากรเหมาะสม
3. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม
4. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
5. สภาพห้องปฏิบตั ิการอบรมมีความเหมาะสม
6. ระดับความพึงพอใจที่มีต่ออาหารและของว่าง
7. การประชาสัมพันธ์และสื่ อที่ใช้ประชาสัมพันธ์
8. ช่วงเวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสม
9. ประโยชน์ของการเข้ารับการอบรม
10. การนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

ผลการประเมินระดับพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

............4.00.....…… ..............0.743.....……
............4.53.....……
............4.10.....……
............4.20.....……
............4.20.....……
............4.10.....……
.............3.87....……
.............4.00....……
.............4.23....……
.............4.13....……

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

จากผลการประเมินผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความเห็ นว่า เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม
มากที่สุด และช่วงเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสมมาก
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4.2.4 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจของนักศึกษาครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาที่มีต่อเนื้ อหาที่เข้ารับการอบรม แสดงดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ ที่มีต่อเนื้ อหาที่เข้ารับการอบรม
รายการประเมิน

1. เนื้อหาเรื่ อง คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
2. เนื่อหาเรื่ อง ระบบฝังตัวเบื้องต้น
3. เนื้อหาเรื่ อง ไมโครโปรเซสเซอร์
4. เนื้อหาเรื่ อง ไมโครคอนโทรลเลอร์
5. เนื้อหาเรื่ อง ภาษาแอสแซมบลี้
6. เนื้อหาเรื่ อง ภาษาซี
7. เนื้อหาเรื่ อง อุปกรณ์แสดงผลชนิดโมดูลแอลซีดี
8. เนื้อหาเรื่ อง การเชื่อมต่อแป้ นพิมพ์
9. เนื้อหาเรื่ อง การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็ นดิจิตอล
10. การเขียนข้อเสนอโครงงาน

ผลการประเมินระดับความรู ้ ความเข้าใจ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

............4.10............. ...........0.662................
......…..3.90.........… ......….0.845…........…
…........3.83...…...... ….......0.834....…........
..…......3.77............. ....…...0.817............…
…........3.83........…. ..….....0.950................
............3.87............. ….......0.860.........…...
............3.63............. ............0.928...............
..…......3.57............. ............0.817...............
…........3.47......…... ..…......0.900...............
............3.50............. …........0.900........…...

จากผลการประเมินพบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมประเมินระดับความรู ้ ความเข้าใจเนื้ อหาที่ได้รับจากการ
อบรมทุกเนื้อหาในระดับมาก

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาเนื้ อหาระบบฝั งตัวสาหรับการจัดการศึกษาเพื่ออาชี พ จุดประสงค์ของการวิจยั
คือ การทดลองพัฒนาเนื้ อหาระบบฝั งตัวที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาเพื่ออาชี พ และหาวิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ เรื่ องระบบฝั งตัวให้กบั นักศึ กษาคณะครุ ศาสตร์ และนักศึ กษาวิทยาลัยเทคนิ ค
โดยมีเนื้อหาที่พฒั นาขึ้นทั้งหมด 9 หน่วยการเรี ยนรู ้ ผลการวิจยั พบว่า เนื้อหาระบบฝังตัวที่เหมาะสม
กับการจัดการศึ ก ษาเพื่ ออาชี พ คื อ เนื้ อหาระบบฝั งตัวที่ พฒั นาขึ้ นโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล MCS-51 และภาษาซี วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู ้เรื่ องระบบฝังตัวที่เหมาะสมคือ การจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-base learning) เนื้ อหาระบบฝั งตัวที่พฒั นาขึ้นทาให้ผล
สัมฤทธ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 นักศึกษามีความพึงพอใจใน
เนื้ อหาระบบฝังตัวที่พฒั นาขึ้นในระดับมากและมากที่สุด ในส่ วนของการถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่ได้
จากการวิจยั นั้น พบว่า นักศึ ก ษาครู และครู มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีก ารออกแบบทาง
วิศวกรรม และการนาไปนาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
เพิ่มมากขึ้น

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการวิจัย
การดาเนิ น งานวิจยั นี้ พ บปั ญหาและอุ ปสรรคในการวิจยั คื อ นัก ศึก ษาครู แ ละครู มีพื้ น ฐานความรู ้ ดา้ นวิศ วกรรมไม่ม ากนัก เนื้ อหาในการบรรยายระหว่างการการประชุ ม ปฏิ บ ตั ิก าร
ค่อนข้า งยากและมีศ พั ท์เทคนิ ค มาก ประกอบกับเวลาที่ใ ช้ใ นการจัดอบรมน้อยจึงต้องบรรยาย
อย่างรวดเร็ ว ทาให้ผเู้ ข้ารับการอบรมติดตามเนื้ อหาไม่ทนั
ในส่ วนของปั ญหาด้า นธุ รการนั้นงานวิจยั นี้ พบอุปสรรคในเรื่ องทุนสนับสนุ นการวิจยั
อนุ มตั ิล่าช้า และการเบิก-จ่ายงบประมาณไม่เอื้อต่อการดาเนิ นงานวิจยั เท่าที่ควร

ข้ อเสนอแนะการวิจัย
เพื่อให้งานวิจยั เรื่ องนี้ สมบูรณ์ ข้ ึน คณะผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ควรมีประชุ มปฏิ บตั ิการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ ที่ได้จากการวิจยั ให้นกั ศึกษาครู และ
ครู อย่างต่อเนื่ อง โดยแบ่งเนื้ อหาในการประชุ มแต่ละครั้งให้เหมาะสม
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แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง
ความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการอบรมที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่ อง การพัฒนาเนื้ อหาระบบฝังตัวสาหรับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

คาชี้แจงสาหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรีที่มีต่อ
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การพัฒนาเนื้อหาระบบฝังตัวสาหรับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ
2. แบบสอบถามมีท้ งั หมด 3 หน้า แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ข้ อมูล พื ้นฐาน เกี่ ย วกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึ ก ษา
ลักษณะของคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Checklists) และ/หรื อเติมคาลงในช่องว่างที่กาหนด
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่ อการอบรมเชิ งปฏิ บัติการเรื่ อง การพัฒนาเนื้ อหาระบบ
ฝังตัวสาหรับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ลักษณะของคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่ า 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาประเด็นปั ญหาที่พบและสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง

ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่ างสู งที่ท่านกรุ ณาให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้
เพือ่ คณะผู้จัดทาจะได้ นาไปแก้ ไขปรับปรุ งและพัฒนาต่ อไป

Questionnaire for Students

หน้าที่

1

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งของท่าน หรื อ
เติมข้อความลงในช่องว่างที่กาหนด
1. สถานภาพ

 นักศึกษาระดับปวส.

2. เพศ
3. อายุ

ชั้นปี  ปี 1  ปี 2
แผนกวิชา ..................................................................................
 ชาย
 หญิง
 17-19 ปี
 20-22 ปี
 23-25 ปี
 25 ปี ขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการเข้ารับการอบรม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
5 = เห็นด้วยอย่างยิง่
4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
รายการประเมิน
5

1. การจัดเรี ยงลาดับและความยาก-ง่ายของเนื้ อหาใน
การอบรมมีความเหมาะสม
2. ความรู้ ความสามารถของวิทยากรเหมาะสม
3. เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม
4. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
5. อุปกรณ์การทดลองมีความเหมาะสม
6. สภาพห้องปฏิบตั ิการอบรมมีความเหมาะสม
7. การประชาสัมพันธ์และสื่ อที่ใช้ประชาสัมพันธ์
8. ช่วงเวลาที่ใช้ในการอบรมเหมาะสม
9. ประโยชน์ของการเข้ารับการอบรม
10. การนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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(มีต่อหน้ าที่ 3)
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ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อระดับความรู้ ความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อเนื้ อหาการอบรม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
5 = เข้าใจมาก 4 = เข้าใจ
3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เข้าใจ 1 = ไม่เข้าใจมาก
รายการประเมิน
5

1. เนื้อหาเรื่ อง คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
2. เนื่อหาเรื่ อง ระบบฝังตัวเบื้องต้น
3. เนื้อหาเรื่ อง ไมโครโปรเซสเซอร์
4. เนื้อหาเรื่ อง ไมโครคอนโทรลเลอร์
5. เนื้อหาเรื่ อง ภาษาแอสแซมบลี้
6. เนื้อหาเรื่ อง ภาษาซี
7. เนื้อหาเรื่ อง อุปกรณ์แสดงผลชนิดโมดูลแอลซีดี
8. เนื้อหาเรื่ อง การเชื่อมต่อแป้ นพิมพ์
9. เนื้อหาเรื่ อง การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็ นดิจิตอล
10. การเขียนข้อเสนอโครงงาน

ความคิดเห็นที่มีต่อระดับความรู ้ ความเข้าใจ
4
3
2
1
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ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเป็ นข้อคาถามให้พิจารณาประเด็นเรื่ อง ปั ญหาที่พบและสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง
1. ปั ญหาที่ท่านพบในการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งการอบรมในครั้งต่อไป
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
-- ขอขอบพระคุณท่ านเป็ นอย่ างสู งที่ท่านกรุ ณาให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ --
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