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การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์
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1. ความเป็ นมาของการวิจัย
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) 2546 นักศึกษาต้องเรี ยนวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นวิชาชีพสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษา ระดับ ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม จะต้องเรี ยน เพื่อให้ทราบถึงความพร้อม ปั ญหาและอุปสรรค ของนักศึกษา ที่ทาการเรี ยน
ในวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของนักศึกษา ที่เรี ยนใน
รายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้แบบประเมินก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ในการวัดความรู ้
ความสามารถของผูเ้ รี ยน ว่ามีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใด เพื่อจะนาข้อมูลที่ได้เป็ นแนวทางใน
การปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยน การสอน ให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของนักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ที่
เรี ยนรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้แบบประเมินก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของนักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่เรี ยนรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้แบบประเมินก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ที่เรี ยนวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาคเรี ยนที่ 1/2556 จานวน 5 คน
3.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบประเมินก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
4.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ผลการเรี ยนก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน โดยวัดจากค่าของ
ระดับคะแนนว่ามีผลแตกต่างกันอย่างไร

4.2 วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ หมายถึง รายวิชาที่มีการจัดการเรี ยน การสอน ในหมวด
วิชาชีพของวิชาชีพสาขาวิชา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4.3 ผูเ้ รี ยน หมายถึง ผูท้ ี่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับ ปวส.2 ประจาภาคเรี ยนที่ 1/2556 สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริ หารธุ รกิจรักไทย สิ รินธร
4.4 แบบประเมินก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน หมายถึง แบบทดสอบความรู ้ ความสามารถ ของ
ผูเ้ รี ยนในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ ว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรี ยนมากน้อยเพียงใด
5. สมมุติฐานในการวิจัย
นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูง
6. วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
6.1 การกาหนดประชากร
6.2 การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1 การกาหนดประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม จานวน 5 คน
6.2 การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบประเมินก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีจานวน 8
หน่วยการเรี ยนรู ้ ในแต่ละหน่วยการเรี ยน มีจานวน 10 ข้อ
6.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อนักศึกษาเข้าเรี ยนในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ ผูว้ จิ ยั ทาการ
แจกแบบประเมินก่อนเรี ยน โดยใช้เวลาทา 10 นาที แล้วเก็บแบบประเมินก่อนเรี ยน และดาเนินการ
สอนภายในหน่วยการเรี ยนรู ้ เสร็ จแล้วก็แจกแบบประเมินหลังเรี ยน โดยใช้เวลาทา 10 นาที แล้วเก็บ
แบบประเมินหลังเรี ยนจากนักศึกษา เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

6.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์ในการหาค่าเฉลี่ย ซึ่ งให้เกณฑ์ ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลีย่
การแปลความหมาย
4.50 – 5.00
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับ ดีมาก
3.50 – 4.49
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับ ดี
2.50 – 3.49
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
1.50 – 2.49
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับ น้อย
1.00 – 1.49
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด
6.5 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ผลปรากฏดังนี้
ระดับผลการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 8 หน่วยการเรี ยนรู ้
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ค่าเฉลี่ย ระดับผลสัมฤทธิ์ ค่าเฉลี่ย ระดับผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรี ยน
ทางการเรี ยน หลังเรี ยน ทางการเรี ยน
1 นายครรชิต รักษาพิมพ์
2.27
น้อย
3.20
ปานกลาง
2 นายฉัตรชัย กัญญาสาย
2.80
ปานกลาง
4.30
ดี
3 นายรัตนภูมิ สุ ระไพฑูรย์
2.75
ปานกลาง
4.10
ดี
4 นายสุ ทิน พาสุ ข
5 นางสาวไอรัตดา ฝางคา
ค่ าเฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบผลสมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า
นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ที่เรี ยนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์
มีผลสมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน โดยอยูใ่ นระดับ ดี จานวน 2 คน ระดับ ปาน
กลาง จานวน 1 คน และไม่มีผลทางการเรี ยน จานวน 2 คน (ขร.)

ตารางที่ 2 แสดงผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
จานวน
ผู้เรียน
5
คิดเป็ น
ร้อยละ(%)

สรุ ปผลการเรี ยน
จานวนผู้เรี ยนทีไ่ ด้ ระดับผลการเรี ยน
4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0
- 2
1
-

40

20

-

-

-

-

-

จานวนผู้เรี ยนทีม่ ีผลการเรียน
ขร. มส. ขส. อืน่ ๆ
2
40

-

-

หมายเหตุ

100%

-

จากตารางที่ 2 ผลสมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่า นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ที่เรี ยนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ มีผลสมฤทธิ์ทางการเรี ยน ไม่
แตกต่างกัน โดยมีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับ 3.5 จานวน 2 คน ระดับ 3.0 จานวน 1 คน และมีผล
ทางการเรี ยนเป็ น ขร. จานวน 2 คน
7. สรุ ปผล อภิปลายผล และข้ อเสนอแนะ
7.1 สรุ ปผล
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของนักศึกษา ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ที่เรี ยน
ในรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยน โดยรวมอยูใ่ นระดับ ปาน
กลาง และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยน โดยรวมอยูใ่ นระดับ ดี ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม ที่เรี ยนในรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งโดยไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายบุคคล พบว่า ผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับ 3.5 จานวน 2 คน ระดับ
3.0 จานวน 1 คน และมีผลทางการเรี ยนเป็ น ขร. จานวน 2 คน
7.2 อภิปลายผล
7.2.1 นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ที่เรี ยนในรายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยน โดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็ นเพราะนักศึกษา ยังไม่มีความรู ้พ้นื ฐานในเรื่ องของไมโครคอนโทรลเลอร์ มาก่อน ซึ่ งเปรี ยบเสมือน
เป็ นการเริ่ มต้นเรี ยนนครั้งแรก ที่ผเู ้ รี ยนยังไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างถ่องแท้ อีกทั้งผูเ้ รี ยนจะต้องมีการ
ปรับตัวในการเรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชาที่เรี ยน จึงทาให้เกิดความกังวล มีความสับสนสาหรับการเตรี ยม
ความพร้อมในการที่จะเริ่ มเรี ยน ซึ่ งถือเป็ นปั ญหา และอุปสรรคในการเรี ยนเป็ นอย่างยิง่ จึงทาให้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยน อยูใ่ นระดับ ปานกลาง

7.2.2 นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ที่เรี ยนในรายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยน โดยรวมอยูใ่ นระดับ ดี ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ
นักศึกษา ได้เคยทาแบบประเมินก่อนเรี ยนมาแล้ว และได้รับความรู ้ในเนื้อหาวิชาที่สอนจากครู ผสู ้ อน
เพิ่มเติม ซึ่ งครู ผสู ้ อนได้มีการถ่ายทอดความรู ้จากประสบการณ์ตรง มีการยกตัวอย่างประกอบ มีการจัด
กิจกรรมทางานเป็ นกลุ่ม ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น เป็ นการสร้างองค์ความรู ้ให้
เกิดขึ้นกับตนเอง ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้และประสบการณ์มากยิง่ ขึ้น สามารถนามาพัฒนางานในด้าน
การเรี ยน ของตนเองให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น จึงทาให้ผลสมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนอยูใ่ นระดับ ดี
7.3 ข้ อเสนอแนะ
7.3.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
7.3.1.1 ควรมีการประเมินผูเ้ รี ยน โดยใช้แบบทดสอบปลายภาคเรี ยน ทั้งแบบ
ปรนัยและอัตนัย เพื่อวัดความรู้ ความสามารถ ของผูเ้ รี ยนในทุกหน่วยการเรี ยนรู้
7.3.1.2 ควรมีการประเมินผูเ้ รี ยน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานเป็ น
รายบุคคล เพื่อจะได้ทราบว่าผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีพฤติกรรมในการเรี ยนเป็ นอย่างไร
7.3.1.3 ควรมีการประเมินผูเ้ รี ยน โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมการทางานเป็ น
กลุ่ม เพื่อจะได้ทราบว่าผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มมีการทางานร่ วมกันเป็ นอย่างไร
7.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
7.3.2.1 ควรศึกษาผลฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้
วิธีเรี ยนแบบปกติ กับ การใช้เอกสารประกอบการสอน
7.3.2.2 ควรศึกษาผลฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้
เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบการมีส่วนร่ วม
7.3.2.3 ควรศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการจัดการเรี ยน การสอน ใน
รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์

