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บทที� 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยไีดมี้ความเจริญกา้วหนา้มากยิ�งขึCน ซึ� งการเปลี�ยนแปลงนีC มีผลกระทบต่อ

องคก์รทุกหน่วยงานตลอดจนมีบทบาทมากขึCนในชีวติประจาํวนัของมนุษย ์ และยิ�งไปกวา่นัCนปัจจุบนั
มนุษยไ์ดพ้ฒันาเครื�องมืออุปกรณ์เพื�อช่วยในการอาํนวยความสะดวก เพิ�มความสะดวกสบาย ทาํใหก้าร
ใชชี้วติของมนุษยใ์นปัจจุบนัดาํเนินไปอยา่งรวดเร็ว มนุษยส์ามารถที�จะ เปิด-ปิด หลอดไฟ พดัลม ทีว ี
ฯลฯ โดยไม่ตอ้งเดินไปเปิด-ปิด ที�ตวัเครื�อง สามารถที�สั�งงานเครื�องใชไ้ฟฟ้าไดจ้ากในคอมพิวเตอร์หรือ
โทรศพัทมื์อถือจึงทาํให้รูปแบบการดาํเนินชีวติของมนุษยเ์ปลี�ยนไปไม่เวน้แมแ้ต่ระบบการศึกษาของ
ไทยก็จาํเป็นตอ้งนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนการสอนเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยเีพราะระบบการเรียนการสอนในปัจจุบนัเนน้ใชค้อมพิว- 
เตอร์เป็นส่วนใหญ่ รวมทัCงการสื�อสารไร้สายแบบต่างๆ ระยะไกล ระยะใกล ้ การเรียนการสอนดว้ย ชุด
ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth ซึ� งเป็นแนวทางที�ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักบั

อุปกรณ์จริงและผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เป็นการเพิ�มโอกาสทางการศึกษาดว้ย 
สิ�งนีCทาํใหผู้ว้จิยัเล็งเห็นความสาํคญัของการเรียนการสอนวชิาชีพเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  

เพราะเป็นวชิาชีพที�ตอ้งทาํการฝึกฝนและปฏิบติั การพฒันาทกัษะของผูเ้รียน เพื�อใหเ้กิดความชาํนาญใน
การทาํงานทางดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  อย่างปลอดภัย  ประณตีเรียบร้อย  และมีคุณภาพ  ตามอตั
ลกัษณ์ของช่างอุตสาหกรรม  วทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ   

วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อหาประสิทธิภาพของสื�อนวตักรรมชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น 
Arduino Bluetooth วชิา การใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที�กาํหนดไว ้80 /80    

2. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาที�มีต่อ สื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย ผา่น Arduino Bluetooth  ในรายวชิา การใชง้าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ขอบเขตของการวจัิย 
1. ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาครัC งนีC   ไดแ้ก่  นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและ   
    บริหารธุรกิจ 

2. กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครัC งนีC   ไดแ้ก่ นกัศึกษา สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ระดบัชัCน  

     ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัCนสูง ปีที� 2 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2558 

 



 

ขอบเขตเนื9อหา 
 1. เนืCอหาที�ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ครัC งนีC วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์โดยการปฏิบติังานของ   กก
กกกกก นกัศึกษา  
  
ระยะเวลาที�ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 การศึกษาคน้ควา้ครัC งนีC   ทาํการคน้ควา้ในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใชเ้วลาทาํกิจกรรม  
dddddd 16 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 1 วนั วนัละ 2 ชั�วโมง รวม 32 ชั�วโมง  
ตัวแปรในการวจัิย 

1. ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  สื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino  
Bluetooth ในรายวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   
  1) ประสิทธิภาพของ  สื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น  

ddArduino Bluetooth ในรายวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2) ผลสัมฤทธิV ทางการเรียนของนกัศึกษา  
3) ความพึงพอใจของนกัศึกษา 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ไดสื้�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth ในรายวชิา   

กกไมโครคอนโทรลเลอร์ ที�มีประสิทธิภาพ 
    2.  ผลสัมฤทธิV ทางการเรียนของนกัศึกษาเพิ�มขึCนดว้ยการใช ้สื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์ 
      อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth   
นิยามศัพท์ 

               1 ) นกัศึกษา TC501 หมายถึง นกัศึกษาสาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ชัCนประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชัCนสูงปีที� 2 ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ 

 2 ) การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth  หมายถึง การนาํ
คอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือมาเชื�อมต่อกบัวงจรอิเล็กทรอนิกส์บอร์ด ไมโครคอนโทรเลอร์ผา่นการ
เชื�อมต่อแบบ Bluetooth เพื�อส่งคาํสั�งการทาํงานใหก้บัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 3 ) สื�อนวตักรรม หมายถึง การทาสิ�งต่าง ๆ ดว้ยวธีิใหม่ ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปลี�ยนแปลง
ทางความคิด การผลิต กระบวนการ ซึ� งถูกนาํ มาใชใ้นการเรียนการสอน 
  

   

 

 

  

 



 

บทที� 2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 รายงานการวิจยัในชัCนเรียนเรื�องการพฒันาสื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย
ผา่น Arduino Bluetooth เพื�อพฒันาการเรียนการสอนในรายวชิา การใชง้านไมโครคอนโทรเลอร์ ของ
นกัศึกษา สาขา เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คณะช่างอุตสาหกรรมวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งดงันีC  
แนวคิด/ทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 

1. ทกัษะการเรียนรู้ 

2. การฝึกทกัษะการปฏิบติัและการพฒันาทกัษะ 

3. บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์และเซ็นเซอร์ต่างๆ 

4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

1. ทกัษะการเรียนรู้  
ทกัษะการเรียนรู้ เกิดขึCนจากการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม  ที�ไดรั้บมาจาก

ประสบการณ์  ซึ� งพฤติกรรมที�เปลี�ยนไปเกิดขึCนไดจ้ากพุทธิพิสัย  ทกัษะพิสัย  และจิตพิสัย  การเกิด
การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมซึ�งเกิดขึCนไดจ้ากสิ�งเร้าและการตอบสนอง  
2. การฝึกทกัษะการปฏิบัติและการพฒันาทกัษะ 

ผูเ้รียนไดก้ระทาํสิ�งต่างๆดว้ยตนเอง ผา่นการปฏิบติัการจริงคือ ผูเ้รียนไดฝึ้กในสภาพ
สิ�งแวดลอ้มจริง ไดฝึ้กคิดและลงมือทาํสิ�งต่างๆดว้ยตนเอง ชุดสาธิตจึงมีความสาํคญัมาก ต่อ
ผลสัมฤทธิV ทางการเรียนของผูเ้รียนและความสามารถในการทาํงานดา้นช่างอุตสาหกรรม การศึกษา
ทางดา้นช่างอุตสาหกรรมสื�อการเรียนการสอนประเภทชุดสาธิตจาํเป็นอยา่งมาก  

       3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

    3.1 ความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
    ปัจจุบนัเทคโนโลยไีมโครคอนโทรลเลอร์ ไดมี้การพฒันาใหมี้ความสามารถในการ

ประมวลผลขอ้มูลไดร้วดเร็วและมีราคาไม่แพง ง่ายต่อการศึกษาและออกแบบ สามารถเขียน
โปรแกรมชุดคาสั�งไดห้ลายภาษา ตลอดจนมีโปรแกรมช่วยสนบัสนุนจานวนมากเพื�อช่วยในการ
ออกแบบพฒันาระบบจึงทาใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์ มีการมาใชง้านอยา่งแพร่หลายในวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) คือชิปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ประมวลผลอยา่งหนึ�ง ทาหนา้ที�ประมวลผลตามโปรแกรมหรือชุดคาสั�ง  

3.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์  AVR  
           ไมโครคอนโทรลเลอร์  AVR  เป็นไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ของบริษทั Atmel  
ยกตวัอยา่งคุณสมบติัเบืCองตน้ของไอซีเบอร์ Atmega328A ไดด้งัต่อไปนีC  



 

 

รูปที� 1 บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino Atmega328A 
4.  งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง  

 ประเสริฐ กลมภพตระกูล.(2555).การวจิยัครัC งนีC เป็นการวจิยัเชิงทดลองโดยมีวตัถุประสงค์
เพื�อ พฒันา ชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18f458 วชิาไมโครคอนโทรลเลอร์ ตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัCนสูง สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
สานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี สมมติฐานการวจิยัวา่ชุดทดลองที�สร้างขึCน
สามารถใชป้ระกอบการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ที�ตัCงไว ้80/80 จากกลุ่มตวัอยา่ง
ที�ใชใ้นการทดลองครัC งนีCไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชัCนสูง ชัCนปี ที� 2 หอ้ง 751 
สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ วทิยาลยัเทคโนโลยหีมู่บา้นครู ภาคเรียน
ที� 2 ปี การศึกษา 2555 วชิาไมโครคอนโทรลเลอร์ นกัศึกษาจาํนวน 22 คน ทา การศึกษาและการ 
ทดสอบหลงัเรียน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 เมื�อพิจารณา
ทางดา้นประสิทธิภาพ สูง กวา่เกณฑที์�ตัCงสมมุติฐานไว ้80/80 

     ธรรมนูญ  เกษมศรีวิทยา.(2555).การวิจยัครัC งนีC มีวตัถุประสงค ์1) เพื�อพฒันาและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื�อการทบทวน เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก
สาํหรับไมโครคอนโทรเลอร์ พีไอซี  และ 2) เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิV ก่อนเรียนและหลงัเรียน
ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื�อการทบทวน เรื� อง การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกสําหรับ
ไมโครคอนโทรเลอร์ พีไอซี กลุ่มตัวอย่างที� ใช้ในการวิจัยครัC งนีC  เ ป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัCนสูง ชัCนปีที� 1 ปีการศึกษาที� 2/2555 สาขาวิชาไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยั
เทคโนโลยีแหลมฉบงั บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื� อง การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกสําหรับ 
ไมโครคอนโทรเลอร์  พีไอซี  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  83.80:81.10 และ 2) ผลสัมฤทธิV ทางการ
เรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สูงกวา่ ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 
  ประเสริฐ    กลมภพตระกูล.(2555).การวจิยัครัC งนีC เป็นการวจิยัเชิงทดลองโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื�อพฒันา ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์PIC18f458วชิาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
โดยมี สมมติฐานการวิจยัวา่ ชุดทดลองที�สร้างขึCนสามารถใชป้ระกอบการเรียนการสอน มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ ที�ตัCงไว ้  80/80จากกลุ่มตวัอยา่ง ชัCนปีที�2 หอ้ง 751 สาขาวชิา
อิเล็กทรอนิกส์สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์วทิยาลยัเทคโนโลยหีมู่บา้นครู ภาคเรียนที� 2 ปี 
การศึกษา 2555วชิาไมโครคอนโทรลเลอร์นกัศึกษาจาํนวน 22คน ทาํการศึกษาและทดลอง 
ไมโครคอนโทรลเลอร์PIC18f458 เมื�อพิจารณาทางดา้นประสิทธิภาพ สูง กวา่ เกณฑที์�ตัCง
สมมุติฐานไว ้



 

บทที�  3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 
 

  การวิจยัครัC งนีC เป็นการพฒันาสื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผ่าน 
Arduino Bluetooth เพื�อพฒันาการเรียนการสอนในรายวิชา การใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ 
นกัศึกษาหอ้ง TC501 ผูว้จิยัจึงมีขัCนตอนการดาํเนินการวจิยัดงันีC   

 1.  การกาํหนดประชากร 
 2.  ตวัแปรตน้ /ตวัแปรตามที�ศึกษา 
 3.  การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัและการหาคุณภาพเครื�องมือ 
 4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 5.  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติที�ใช ้

1.  การกาํหนดประชากร 
     1.1 ประชากร 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครัC งนีC  คือ นักศึกษาคณะช่างอุตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัC นสูง ชัCนปีที�  2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายพัและ
บริหารธุรกิจ  ในภาคเรียนที� 2  ปีการศึกษา 2558 ซึ� งไดท้าํการเลือกมา 1 ห้องเรียน คือนกัศึกษา
หอ้ง TC501  จาํนวน  12  คน  

        2.  ตัวแปรต้น /ตัวแปรตามที�ศึกษา 
       การศึกษาครัC งนีCผูศึ้กษาไดน้าํหลกัการ/แนวคิด/ทฤษฎี เกี�ยวกบั วชิาการใชง้านไมโครคอน
โทรล เลอร์มาประกอบการศึกษานีC  ผูศึ้กษาวจิยัจึงไดน้าํแนวคิดดงักล่าวมาใช ้และประมวลเป็นกรอบ
แนวคิดการวจิยั ดงัแผนภาพต่อไปนีC  

         ตวัแปรอิสระ                                                                                              ตวัแปรตาม                       

 

 

                    

 

3. การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิยและการหาคุณภาพเครื�องมือ 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั มี 2 อยา่ง คือการใชสื้�อ ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้
สายผา่น Arduino และ Bluetooth  รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน 

นกัศึกษา หอ้ง TC501 จาํนวน 12 คน
การเรียนรู้ความตัCงใจความถูกตอ้ง 

 
 

การเรียนปฏิบติัในรายวชิา การใชง้าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ของนกัศึกษา หอ้ง 

TC501 



 

3.1 การสร้างสื�อ ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth ผูว้จิยัได้
มีการดาํเนินการดงันีC  

3.1.1 ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาวตัถุประสงคจ์ากคาํ อธิบายรายวชิาการใชง้านไมโครคอน
โทรล-เลอร์ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชัCนสูง  
     3.1.2 การวเิคราะห์สื�อ ผูว้จิยัทาํการวเิคราะห์สื�อจากวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใน 
วชิาการใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ ผลการวเิคราะห์สรุปเลือกใชสื้�อ ชุดควบคุมอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth 
     3.1.3 การสร้างสสื�อ ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino- 
 Bluetooth เริ�มตน้ออกแบบ ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และดาํเนินการสร้าง 
สื�อ ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth ดงันีC  
           1 ) ออกแบบ ตวัติดตัCงอุปกรณ์ต่างๆ 

 
รูปที� 2 แบบตวัติดตัCงอุปกรณ์ต่างๆ 

  2 ) เตรียมอุปกรณ์ที�ใชใ้นการสร้างสื�อ 
  3 ) ประกอบชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth 
  4 ) ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth  

                 
                   รูปที� 3 ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth 

3.1.4.ประเมินคุณภาพของสื�อ ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผ่าน Arduino 
Bluetooth โดยผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพโดยแบบประเมินคุณภาพสื�อ 

3.1.5 ปรับปรุงสื�อ ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth  
3.1.6 นาํสื�อชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth ไปทดลอง

ใชก้ลบักลุ่มตวัอยา่ง 

 



 

รูปที� 4 ทดลองใชก้ลบักลุ่มตวัอยา่ง 
       3.2 การสร้างแบบทดสอบปฏิบติัเพื�อวดัความสามารถ ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรื�องการ
เขียนโปรแกรมการใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นขอ้สอบแบบปฏิบติั 4 เรื�อง ดงันีC  

เรื�องที� 1  การเชื�อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ Bluetooth  (10 คะแนน) 

เรื�องที� 2  การเขียนโปรแกรมควบคุม LED ผ่านการเชื�อมต่อแบบ Bluetooth  (10 คะแนน) 

เรื�องที� 3  การเขียนโปรแกรมควบคุม Motor ผ่านการเชื�อมต่อแบบ Bluetooth  (10 คะแนน) 

เรื�องที� 4  การเขียนโปรแกรมควบคุม Servo Motor ผ่านการเชื�อมต่อแบบ Bluetooth  (10 คะแนน) 
โดยในแต่ละเรื�อง เป็นแบบทดสอบแบบมาตราส่วนประมาณค่าที�มี 4 ระดบั มีเกณฑใ์ห้คะแนนดงันีC  

4 คะแนน = ต่อวงจรถูกตอ้งเรียบร้อยเขียนโปรแกรมลาํดบัการทาํงานถูกตอ้งครบถว้นอธิบาย
โปรแกรมครบทุกบรรทดัผลการทาํงานเป็นไปตามคาํสั�งโจทยอ์ยา่งถูกตอ้ง 

3 คะแนน = ต่อวงจรถูกตอ้งเรียบร้อยเขียนโปรแกรมครบแต่ลาํดบัการทาํงานไม่ถูกตอ้งอธิบาย
โปรแกรมเกือบครบทุกบรรทดัผลการทาํงานไดบ้า้งตามคาํสั�งโจทยบ์างอยา่ง 

2 คะแนน = ต่อวงจรถูกตอ้งแต่ไม่เรียบร้อยเขียนโปรแกรมสลบัไปมาอธิบายโปรแกรมบาง
บรรทดัโปรแกรมทาํงานแต่ไม่ครบตามคาํสั�งโจทย ์

1 คะแนน = ต่อวงจรไม่ครบเขียนโปรแกรมไม่ครบอธิบายโปรแกรมไม่ครบผลการทาํงานไม่
เป็นไปตามคาํสั�งโจทย ์

0 คะแนน = ต่อวงจรแต่ไม่สามารถเชื�อมต่อกบั Bluetooth ไดไ้ม่เขียนโปรแกรมไม่ไดอ้ธิบายผล
การทาํงานไม่เป็นไปตามคาํสั�งโจทย ์

      3.3 การหาคุณภาพเครื�องมือการวจัิยสื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ไร้สา

ผ่าน Arduino Bluetooth 
แบบประเมินคุณภาพสื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino 
Bluetooth เป็นขัCนตอนการประเมินคุณภาพของสื�อนวตักรรม ก่อนนาํสื�อไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง
เพื�อหาประสิทธิภาพของสื�อ ในลาํดบัต่อไป แบบประเมินคุณภาพสื�อนวตักรรม โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันีC  ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไป  
ตอนที� 2 แบบประเมินคุณภาพของสื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น  
Arduino Bluetooth 

1. คุณภาพของการประกอบอุปกรณ์ชุดสื�อนวตักรรม 
2. ความเหมาะสมต่อการทดลองในการเชื�อมต่อสื�อสาร  
3. ความเหมาะสมของเทคนิคการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัตวัสื�อ 

นาํขอ้มูลที�ไดม้าหาค่าเฉลี�ย โดยค่าเฉลี�ยที�ยอมรับไดต้อ้งมีค่าตัCงแต่ระดบั 3.51 ขึCนไป  



 

ซึ� งผูว้จิยัไดน้าํแบบประเมินคุณภาพสื�อใหผู้เ้ชี�ยวชาญดา้นสื�อการสอนและเนืCอหารายวิชา   การ
ใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ จาํนวน 3 ท่าน ทาํแบบประเมินดา้นคุณภาพของ สื�อนวตักรรม ชุดควบคุม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth ไดแ้ก่  

อาจารยเ์กียรติศกัดิV  คนธสิงห์ ตาํแหน่งหวัหนา้แผนกเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  
อาจารยอ์นุศกัดิV  ชาญเชี�ยว ตาํแหน่งอาจารยป์ระจาํแผนกอิเล็กทรอนิกส์  
อาจารยย์ศพศัธ์  ยายอ่ ตาํแหน่งอาจารยป์ระจาํแผนกไฟฟ้ากาํลงั ไดค้่าค่าเฉลี�ยของแบบประเมิน

คุณภาพเท่ากบั 4.87 เท่ากบั คุณภาพดีมาก 
3.4 แบบทดสอบสื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ไร้สายผ่าน Arduino 

Bluetooth การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นการนาํผล
ของผูเ้ชี�ยวชาญแต่ละท่านมารวมกนัคาํนวณหาความตรงเชิงเนืCอหา ซึ� งคาํนวณจากความสอดคลอ้ง
ระหวา่งประเด็นที�ตอ้งการวดักบัคาํถามที�สร้างขึCน ดชันีที�ใชแ้สดงค่าความสอดคลอ้ง เรียกวา่ ดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวตัถุประสงค์ ( Item-Objective Congruence Index : IOC )  
          4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองโดยใชแ้บบทดสอบที�ผูว้จิยัสร้างขึCน จากกลุ่มตวัอยา่งของ  
นกัศึกษา สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คณะช่างอุตสาหกรรมวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ 
มีขัCนตอนดงันีC  

    4.1 จดัทาํหนงัสือขออนุญาตเก็บขอ้มูล เพื�ออนุญาตจากผูอ้าํนวยการ เรื�อง การพฒันาสื�อ
นวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth เพื�อพฒันาการเรียนการสอน 
ของนกัศึกษา ปวส.2 หอ้ง TC501 คณะช่างอุตสาหกรรม วทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจ 

    4.2 ใชแ้บบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เก็บขอ้มูลจาก 
นกัศึกษาจาํนวน 12 คน  

5.การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที�ใช้ 
    ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�รวบรวม  มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของแบบฝึกหัดทา้ย
บทเรียนและแบบทดสอบเพื�อวดั ความสามารถในการเขียนโปรแกรมการใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ 
นาํขอ้มูลทัCงหมดมาจดัระเบียบแล้วนาํไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สาํเร็จรูป  SPSS  (Statistical Package for the Social Science)    
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที�  4 

ผลการวจิยั 

 
 ผลการวจิยัเรื�อง การพฒันาสื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino 
Bluetooth ของนกัศึกษาห้อง TC501 คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ 
ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั แบ่งเป็น 2 ตาราง          โดยมีรายละเอียด
ดงันีC  

1. เพื�อหาประสิทธิภาพของ ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth 
วชิา การใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80 /80    

2. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาที�มีต่อ สื�อนวตักรรมชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไร้สาย ผา่น Arduino Bluetooth  ในรายวชิา การใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ 

1 ผลการหาประสิทธิภาพของ สื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผ่าน 
Arduino Bluetooth วิชา การใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ ตาราง 1  ผลคะแนนการทาํแบบทดสอบ
ปฏิบติัเพื�อวดัความสามารถ ก่อนเรียน เรื�องการเขียนโปรแกรมการใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็น
ขอ้สอบแบบปฏิบติั 4 เรื�อง ดงันีC  
เรื�องที� 1  การเชื�อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ Bluetooth  (10 คะแนน) 

เรื�องที� 2  การเขียนโปรแกรมควบคุม LED ผ่านการเชื�อมต่อแบบ Bluetooth  (10 คะแนน) 

เรื�องที� 3  การเขียนโปรแกรมควบคุม Motor ผ่านการเชื�อมต่อแบบ Bluetooth  (10 คะแนน) 

เรื�องที� 4  การเขียนโปรแกรมควบคุม Servo Motor ผ่านการเชื�อมต่อแบบ Bluetooth  (10 คะแนน) 

ตาราง 1  แสดงผลคะแนนการทาํแบบทดสอบปฏิบติัเพื�อวดัความสามารถก่อนเรียน เรื�องการเขียน
โปรแกรมการใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ทัCง 4 เรื�อง ก่อนเรียนรู้ผา่นสื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth ปรากฏผลดงันีC  

ลาํดับ รหัส นศ. ชื�อ สกุล 

คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

เรื�องที� 1 

(10) 
เรื�องที� 2 

(10) 
เรื�องที� 3 

(10) 
เรื�องที� 4 

(10) 

1 57208324 น.ส.กรชนก ธนสิทธิV  7 8 7 9 
2 57208310 นายจิรกิตติV  ใจคาํ 8 7 8 9 
3 57208311 นายณชัธนพล พนัธ์ุจินดา 8 8 8 9 
4 57208278 นายนนทกร นุปัญญา 8 7 9 9 
5 57208277 นายนรเศรษฐ์ จนัจร 7 8 9 9 
6 57208133 นายพงศธร วงคม์ูล 8 7 8 8 
7 57208134 น.ส.เพญ็พิชชา ปัญญา 7 8 9 8 



 

8 57208126 นายรุ่งโรจน์ คาํดี 7 8 8 9 
9 57208137 นายวสิน อินทระ 7 7 8 8 

10 57208129 นายวชัรคม คุณยศยิ�ง 8 8 7 8 
11 57208113 นายศาสตราวทิ พิชยัหนกั 8 9 8 9 
12 57208135 นายอานนท ์ วงคว์ริิยะ 8 8 8 9 

คะแนนรวม 91 93 97 104 
คิดเป็นร้อยละ 75.83 77.50 80.83 86.66 

ค่าคะแนนเฉลี�ย ( X ) 7.58 7.75 8.08 8.66 
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) 0.51 0.62 0.66 0.49 

E1   80.20   

จากตาราง 1 พบวา่ คะแนนความสามารถก่อนใชสื้�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย
ผา่น Arduino Bluetooth โดย เรื�องที� 1  การเชื�อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ Bluetooth   
นกัศึกษามีคะแนนก่อนใชเ้ฉลี�ยอยูที่� 7.58 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.83 ของ
คะแนนเตม็และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 0.51  เรื�องที� 2  การเขียนโปรแกรมควบคุม LED ผ่านการ

เชื�อมต่อแบบ Bluetooth  นกัศึกษามีคะแนนก่อนใชเ้ฉลี�ยอยูที่� 7.75 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 77.50 ของคะแนนเตม็และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 0.62  เรื�องที� 3  การเขียน

โปรแกรมควบคุม Motor ผ่านการเชื�อมต่อแบบ Bluetooth  นกัศึกษามีคะแนนก่อนใชเ้ฉลี�ยอยูที่� 8.08 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.83 ของคะแนนเตม็และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 
0.66 เรื�องที� 4  การเขียนโปรแกรมควบคุม Servo Motor ผ่านการเชื�อมต่อแบบ Bluetooth  นกัศึกษามี
คะแนนก่อนใชเ้ฉลี�ยอยูที่� 8.66 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.66 ของคะแนนเตม็
และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 0.49 
 ตาราง 2  แสดงผลคะแนนการทาํแบบทดสอบปฏิบติัเพื�อวดัความสามารถหลงัเรียน เรื�องการ
เขียนโปรแกรมการใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ทัCง 4 เรื�อง หลกัจากที�ผูเ้รียนเรียนรู้ผา่นสื�อนวตักรรม 
ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth แลว้ ปรากฏผลดงันีC  

ลาํดับ รหัสนศ. ชื�อ สกุล 

คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน 

เรื�องที� 1 

(10) 
เรื�องที� 2 

(10) 
เรื�องที� 3 

(10) 
เรื�องที� 4 

(10) 

1 57208324 น.ส.กรชนก ธนสิทธิV  9 8 8 9 
2 57208310 นายจิรกิตติV  ใจคาํ 9 8 8 10 
3 57208311 นายณชัธนพล พนัธ์ุจินดา 8 9 10 10 
4 57208278 นายนนทกร นุปัญญา 9 8 10 10 
5 57208277 นายนรเศรษฐ์ จนัจร 9 9 9 10 



 

6 57208133 นายพงศธร วงคม์ูล 9 8 9 9 
7 57208134 น.ส.เพญ็พิชชา ปัญญา 9 9 9 10 
8 57208126 นายรุ่งโรจน์ คาํดี 8 9 9 10 
9 57208137 นายวสิน อินทระ 9 8 10 10 

10 57208129 นายวชัรคม คุณยศยิ�ง 9 9 8 9 
11 57208113 นายศาสตราวทิ พิชยัหนกั 9 9 8 10 
12 57208135 นายอานนท ์ วงคว์ริิยะ 9 8 9 9 

คะแนนรวม 106 102 107 116 

คิดเป็นร้อยละ 88.33 85.00 89.16 96.66 
ค่าคะแนนเฉลี�ย ( X ) 8.83 8.50 8.91 9.66 

ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) 0.38 0.52 0.79 0.49 
E2  89.77   

 
จากตาราง 2 พบวา่ คะแนนความสามารถก่อนใชสื้�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย
ผา่น Arduino Bluetooth โดย เรื�องที� 1  การเชื�อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ Bluetooth  
นกัศึกษามีคะแนนก่อนใชเ้ฉลี�ยอยูที่� 8.83 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.33 ของ
คะแนนเตม็และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 0.38  เรื�องที� 2  การเขียนโปรแกรมควบคุม LED ผ่านการ

เชื�อมต่อแบบ Bluetooth  นกัศึกษามีคะแนนก่อนใชเ้ฉลี�ยอยูที่� 8.50 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของคะแนนเตม็และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 0.52  เรื�องที� 3  การเขียน

โปรแกรมควบคุม Motor ผ่านการเชื�อมต่อแบบ Bluetooth  นกัศึกษามีคะแนนก่อนใชเ้ฉลี�ยอยูที่� 8.91 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.16 ของคะแนนเตม็และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 
0.79 เรื�องที� 4  การเขียนโปรแกรมควบคุม Servo Motor ผ่านการเชื�อมต่อแบบ Bluetooth  นกัศึกษามี
คะแนนก่อนใชเ้ฉลี�ยอยูที่� 9.66 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.66 ของคะแนนเตม็
จากการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลงัการใชสื้�อนวตักรรม จากตาราง 1 และตาราง 2 ผลปรากฏวา่  

เรื�องที� 1  การเชื�อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ Bluetooth  นกัศึกษามีคะแนนก่อนใช้
เฉลี�ยอยูที่� 7.58 คะแนนและหลงัใชเ้ฉลี�ยอยูที่� 8.83 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ก่อนใชคิ้ดเป็น
ร้อยละ 75.83 และหลงัใชคิ้ดเป็นร้อยละ 88.33  ของคะแนนเตม็  ก่อนใชค้่าเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 0.51 
หลงัใชค้่าเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 0.38 

เรื�องที� 2  การเขียนโปรแกรมควบคุม LED ผ่านการเชื�อมต่อแบบ Bluetooth  นกัศึกษามีคะแนน
ก่อนใชเ้ฉลี�ยอยูที่� 7.75 คะแนนและหลงัใชเ้ฉลี�ยอยูที่� 8.50 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ก่อนใชคิ้ด
เป็นร้อยละ 77.50 และหลงัใชคิ้ดเป็นร้อยละ 85.00  ของคะแนนเตม็  ก่อนใชค้่าเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 
0.62 หลงัใชค้่าเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 0.52   



 

เรื�องที� 3  การเขียนโปรแกรมควบคุม Motor ผ่านการเชื�อมต่อแบบ Bluetooth  นกัศึกษามี
คะแนนก่อนใชเ้ฉลี�ยอยูที่� 8.08 คะแนนและหลงัใชเ้ฉลี�ยอยูที่� 8.91 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 
ก่อนใชคิ้ดเป็นร้อยละ 80.83 และหลงัใชคิ้ดเป็นร้อยละ 89.16  ของคะแนนเตม็  ก่อนใชค้่าเบี�ยงเบน
มาตรฐานอยูที่� 0.66 หลงัใชค้่าเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 0.79   

เรื�องที� 4  การเขียนโปรแกรมควบคุม Servo Motor ผ่านการเชื�อมต่อแบบ Bluetooth  นกัศึกษา
มีคะแนนก่อนใชเ้ฉลี�ยอยูที่� 8.66 คะแนนและหลงัใชเ้ฉลี�ยอยูที่� 9.66 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 
ก่อนใชคิ้ดเป็นร้อยละ 86.66 และหลงัใชคิ้ดเป็นร้อยละ 96.66  ของคะแนนเตม็  ก่อนใชค้่าเบี�ยงเบน
มาตรฐานอยูที่� 0.49 หลงัใชค้่าเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูที่� 0.49   

จากตาราง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิV ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการใชสื้�อ
นวตักรรมชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth นกัศึกษาปวส. 2 จานวน
ทัCงหมด 12 คน ในภาพรวม พบวา่ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.20/89.77 สูงกวา่เกณฑที์�ตัCงไวคื้อ 80/80 
แสดงวา่ สื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth ที�สร้างขึCนมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑที์�กาํหนดไว ้

   2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย
ผา่น Arduino Bluetooth สาํหรับนกัศึกษา ชัCน ปวส.2 สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ วทิยาลยัเทคโนโลยี
พายพัและบริหารธุรกิจ ปรากฏผลวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช ้ สื�อนวตักรรม ชุดควบคุม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth มีค่าเฉลี�ยสูงสุด 3 รายการไดแ้ก่ มีขาใชง้านทัCง
แบบ อนาลอกและดิจิตอล ,มีการบอกตาํแหน่งขาที�ชดัเจนบนบอร์ด และป้อนหรือลบโปรแกรมไดทุ้ก
ครัC งเมื�อเชื�อมต่อกบัคอมพิวเตอร์โดยมีค่าเฉลี�ย เท่ากบั 4.85 , 4.73 และ 4.53 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

บทที�  5 

สรุปผล  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

รายงานการวิจยัเรื�องการพฒันาสื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino 
Bluetooth เพื�อพฒันาการเรียนการสอนในรายวชิา การใชง้านไมโครคอนโทรเลอร์ ของนกัศึกษา สาขา 
เทคโนโลย ี-คอมพิวเตอร์ คณะช่างอุตสาหกรรมวทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกิจผลการวจิยัสรุปได้
ดงันีC  
1.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. สื�อนวตักรรม ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino Bluetooth เพื�อพฒันา 
การเรียนการสอนในรายวชิา การใชง้านไมโครคอนโทรเลอร์ มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑที์�ตัCงไวคื้อ  
80 / 80 และในภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.20/89.77  

2. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช ้ ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผา่น Arduino 
Bluetooth มีค่าเฉลี�ยสูงสุด 3 รายการไดแ้ก่ มีขาใชง้านทัCงแบบ อนาลอกและดิจิตอล ,มีการบอกตาํแหน่ง
ขาที�ชดัเจนบนบอร์ด และป้อนหรือลบโปรแกรมไดทุ้กครัC งเมื�อเชื�อมต่อกบัคอมพิวเตอร์โดยมีค่าเฉลี�ย 
เท่ากบั 4.85 , 4.73 และ 4.53  
2.อภิปรายผล 
 1. ชุดควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายผ่าน Arduino Bluetooth มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑม์าตรฐานที�กาํหนดไว ้80/80 สามารถนาํไปใชจ้ดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถของนกัศึกษาผา่นแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงั
เรียนที�ผูศึ้กษาสร้างขึCนไดมี้การศึกษาคน้ควา้ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชี�ยวชาญ พิจารณา
ความสอดคลอ้งในการนาํเอกสารประกอบการสอนไปใช ้และเอกสารประกอบการสอนเป็นสื�อที�เขา้ถึง
ผูเ้รียนไดง่้ายมีเนืCอหาทนัสมยัเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
4.ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวจิยัครัC งนีC  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันีC   

1. ผูเ้รียนเขา้ใจหลกัการเบืCองตน้เกี�ยวกบัการใชง้านภาษาซีรวมไปถึงโครงสร้างของภาษา 
2. ควรฝึกอบรมผูเ้รียนให้เขา้ใจหลกัการและคํ�าสั�งเบืCองตน้ของภาษาซีสาํหรับการเขียน 

โปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ฝึกอบรมผูเ้รียนใหใ้ชค้ ํ�าสั�งเบืCองตน้ของภาษาซีสาํหรับการเขียนโปรแกรม  

5.การนาผลการวจัิยไปใช้  
จากผลการวจิยัครัC งนีC  ผูว้จิยันาผลวจิยัไปใชด้งันีC   

1. เป็นตน้แบบในการสร้างสื�อการเรียนการสอนสาํหรับวชิาอื�นๆที�มีการเรียนปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. นาํผลการวจิยัไปเผยแพร่ให้ทางวทิยาลยัอื�นๆที�สนใจไดน้าํไปประยกุตใ์ช 
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