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บทคัดย่อ
การ วิ จั ย ใ นค รั้ ง นี้ มี วั ตถุ ปร ะ ส งค์ เพื่ อส ร้ า ง แล ะ ห าป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ชุ ด ทด ล อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้ ว ย PIC18F458 ในรายวิ ชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหั ส วิช า 3105-2014
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวน 22 คน และเปรียบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ “One-Group Pretest-Posttest Design”
ผู้วิจัยนาชุดทดลองใช้ให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบความรู เดิม (Pretest) จากนั้นทาการสอนด้วยชุดทดลอง
พร้อมกับใบงานแบบฝึกหัด และทาแบบทดสอบท้ายหน่วยของแต่ละหน่วยการเรียน เมื่อเรียนจบทุก
การทดลองแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างทาการทดสอบความรู้หลังเรียน(Posttest) อีกครั้ง แล้วนาคะแนนจาก
แบบทดสอบหาประสิ ท ธิภ าพของชุ ดทดลองการวิ เคราะห์ด้ วยค่า E1/E2 และทาการเปรีย บเทีย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกลุ่มตัวอย่าง ที่รับการทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยการวิเคราะห์ด้วย
สถิติที (t-test) กับกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิ จั ย พบว่ า ชุ ด ทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้ ว ย PIC18F458 ที่ ส ร้ า งขึ้ น มี
ประสิทธิภาพ 87.54/84.08 สูงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 และทาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากกลุ่มตัวอย่าง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย PIC18F458
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Abstract

The research in this The purpose is to create Performance and trial by a microcontroller
PIC18F458 microcontroller courses in the Diploma Course 3105-2014. Field of electronics. The
field of technical computing. The Technology Mubankru College. In the first semester of the
academic year 2554 a total of 22 people and with the achievement of students before and after
school. The research is a "One-Group Pretest-Posttest Design" were put to the test sample a test on
completion of all the well-tried The samples were tested after (Posttest) again, the scores of tests
and analysis of experiments with the E1/E2 and the achievement of the sample. That was tested
before and after learning. By statistical analysis (t-test) samples.
The results showed that treatment with a PIC18F458 microcontroller to the efficiency of
87.54/84.08 high threshold at 80/80 and the achievement of the sample. After-school academic
achievement. Students of higher learning. Significant at the 0.01 level.
Keywords: experiment with the PIC18F458 microcontroller
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