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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
รหัสวชิา 3105-2014   ระดับ   ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง   (ปวส.2)  

สาขางานอเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม   ภาคเรียนที ่ 1/2556 
 
1. ความเป็นมาของการวจัิย 
 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546 นกัศึกษาตอ้งเรียนวชิา 
ไมโครคอนโทรลเลอร์  เป็นวชิาชีพสาขาวชิา ซ่ึงนกัศึกษา ระดบั ปวส.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม จะตอ้งเรียน เพื่อใหท้ราบถึงความพร้อม ปัญหาและอุปสรรค ของนกัศึกษา ท่ีท าการเรียน
ในวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัศึกษา ท่ีเรียนใน
รายวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใชแ้บบประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน ในการวดัความรู้
ความสามารถของผูเ้รียน วา่มีความเขา้ใจในเน้ือหามากนอ้ยเพียงใด เพื่อจะน าขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพฒันาการเรียน การสอน ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ท่ี
เรียนรายวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใชแ้บบประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ท่ีเรียนรายวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใชแ้บบประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 
3. ขอบเขตของการวจัิย 
 3.1 ประชากร  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัศึกษา ระดบั  ปวส.2   สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ท่ีเรียนวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์  ภาคเรียนท่ี 1/2556  จ  านวน 5  คน 
 3.2 ตัวแปรทีศึ่กษา 
  1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ แบบประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ผลการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยวดัจากค่าของ
ระดบัคะแนนวา่มีผลแตกต่างกนัอยา่งไร 



 

 

 4.2 วชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์  หมายถึง  รายวชิาท่ีมีการจดัการเรียน การสอน ในหมวด
วชิาชีพของวชิาชีพสาขาวชิา  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 4.3 ผูเ้รียน หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยูร่ะดบั ปวส.2 ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2556 สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  วทิยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร 
 4.4 แบบประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน หมายถึง แบบทดสอบความรู้ ความสามารถ ของ
ผูเ้รียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ วา่มีความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาท่ีเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
   
5. สมมุติฐานในการวจัิย 
 นกัศึกษา ระดบั ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูง 
 
6. วธีิด าเนินการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

6.1 การก าหนดประชากร 
6.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
6.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6.5 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
6.1 การก าหนดประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษา ระดบั ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม  จ านวน  5   คน 

6.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน  มีจ  านวน 8 

หน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียน มีจ านวน  10  ขอ้ 
6.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเม่ือนกัศึกษาเขา้เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ผูว้จิยัท าการ

แจกแบบประเมินก่อนเรียน โดยใชเ้วลาท า 10 นาที  แลว้เก็บแบบประเมินก่อนเรียน และด าเนินการ
สอนภายในหน่วยการเรียนรู้ เสร็จแลว้ก็แจกแบบประเมินหลงัเรียน โดยใชเ้วลาท า  10  นาที แลว้เก็บ
แบบประเมินหลงัเรียนจากนกัศึกษา เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 
 
 



 

 

6.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชเ้กณฑใ์นการหาค่าเฉล่ีย ซ่ึงใหเ้กณฑ ์ดงัน้ี 

ระดับคะแนนเฉลีย่  การแปลความหมาย 
4.50 – 5.00  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบั  ดีมาก 
3.50 – 4.49  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบั  ดี 
2.50 – 3.49  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
1.50 – 2.49  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบั  นอ้ย 
1.00 – 1.49  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 

6.5 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
 

  ตารางที ่1 แสดงผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน ผลปรากฏดงัน้ี 

ล าดบั ช่ือ – สกุล 
ระดบัผลการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 8 หน่วยการเรียนรู้ 
ค่าเฉล่ีย
ก่อนเรียน 

ระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ค่าเฉล่ีย
หลงัเรียน 

ระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1 นายครรชิต   รักษาพิมพ ์ 2.27 นอ้ย 3.20 ปานกลาง 
2 นายฉตัรชยั   กญัญาสาย 2.80 ปานกลาง 4.30 ดี 
3 นายรัตนภูมิ   สุระไพฑูรย ์ 2.75 ปานกลาง 4.10 ดี 
4 นายสุทิน   พาสุข - - - - 
5 นางสาวไอรัตดา   ฝางค า - - - - 

ค่าเฉลีย่รวม     
 
  จากตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลสมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ 
นกัศึกษา ระดบั ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ท่ีเรียนในรายวชิาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
มีผลสมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยอยูใ่นระดบั  ดี  จ  านวน  2  คน    ระดบั ปาน
กลาง  จ  านวน  1  คน  และไม่มีผลทางการเรียน  จ  านวน  2  คน (ขร.)   
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที ่2 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

จ านวน
ผู้เรียน 

สรุปผลการเรียน 
หมายเหตุ 

จ านวนผู้เรียนทีไ่ด้ระดับผลการเรียน จ านวนผู้เรียนทีม่ีผลการเรียน 

5 
4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 ขร. มส. ขส. อืน่ๆ 

100% 
- 2 1 - - - - - 2 - - - 

คิดเป็น
ร้อยละ(%) 

- 40 20 - - - - - 40 - - - 

 
  จากตารางท่ี 2 ผลสมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ นกัศึกษา ระดบั ปวส.2 สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ท่ีเรียนในรายวชิาไมโครคอนโทรลเลอร์ มีผลสมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่
แตกต่างกนั โดยมีผลการเรียนอยูใ่นระดบั  3.5  จ  านวน  2  คน    ระดบั 3.0  จ  านวน  1  คน  และมีผล
ทางการเรียนเป็น   ขร.  จ านวน  2  คน   
 
7. สรุปผล  อภิปลายผล และข้อเสนอแนะ 
 7.1 สรุปผล 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัศึกษา ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ท่ีเรียน
ในรายวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ พบวา่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบั ปาน
กลาง และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบั ดี ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม ท่ีเรียนในรายวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ พบวา่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงโดยไม่
แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคล พบวา่ ผลการเรียนอยูใ่นระดบั  3.5  จ  านวน  2  คน    ระดบั 
3.0  จ  านวน  1  คน  และมีผลทางการเรียนเป็น   ขร.  จ  านวน  2  คน   
 

7.2 อภิปลายผล 
7.2.1 นกัศึกษา ระดบั ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ท่ีเรียนในรายวชิา 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะนกัศึกษา ยงัไม่มีความรู้พื้นฐานในเร่ืองของไมโครคอนโทรลเลอร์มาก่อน ซ่ึงเปรียบเสมือน
เป็นการเร่ิมตน้เรียนนคร้ังแรก ท่ีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจในเน้ือหาวชิาอยา่งถ่องแท ้ อีกทั้งผูเ้รียนจะตอ้งมีการ
ปรับตวัในการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิาท่ีเรียน จึงท าใหเ้กิดความกงัวล มีความสับสนส าหรับการเตรียม
ความพร้อมในการท่ีจะเร่ิมเรียน ซ่ึงถือเป็นปัญหา และอุปสรรคในการเรียนเป็นอยา่งยิง่ จึงท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน อยูใ่นระดบั  ปานกลาง 



 

 

7.2.2 นกัศึกษา ระดบั ปวส.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ท่ีเรียนในรายวชิา 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบั ดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
นกัศึกษา ไดเ้คยท าแบบประเมินก่อนเรียนมาแลว้ และไดรั้บความรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีสอนจากครูผูส้อน
เพิ่มเติม ซ่ึงครูผูส้อนไดมี้การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรง มีการยกตวัอยา่งประกอบ มีการจดั
กิจกรรมท างานเป็นกลุ่ม ท าใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น เป็นการสร้างองคค์วามรู้ให้
เกิดข้ึนกบัตนเอง ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และประสบการณ์มากยิง่ข้ึน สามารถน ามาพฒันางานในดา้น
การเรียน ของตนเองใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน จึงท าใหผ้ลสมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนอยูใ่นระดบั ดี  

 
7.3 ข้อเสนอแนะ  
 7.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

7.3.1.1 ควรมีการประเมินผูเ้รียน โดยใชแ้บบทดสอบปลายภาคเรียน ทั้งแบบ
ปรนยัและอตันยั เพื่อวดัความรู้ ความสามารถ ของผูเ้รียนในทุกหน่วยการเรียนรู้ 

7.3.1.2  ควรมีการประเมินผูเ้รียน โดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็น
รายบุคคล เพื่อจะไดท้ราบวา่ผูเ้รียนแต่ละคนมีพฤติกรรมในการเรียนเป็นอยา่งไร 

7.3.1.3  ควรมีการประเมินผูเ้รียน โดยใชแ้บบบนัทึกพฤติกรรมการท างานเป็น
กลุ่ม เพื่อจะไดท้ราบวา่ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มมีการท างานร่วมกนัเป็นอยา่งไร 

 7.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
7.3.2.1 ควรศึกษาผลฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้

วธีิเรียนแบบปกติ กบั การใชเ้อกสารประกอบการสอน 
7.3.2.2  ควรศึกษาผลฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้

เทคนิคการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม 
7.3.2.3  ควรศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียน การสอน ใน

รายวชิาไมโครคอนโทรลเลอร์  
 

 
 


