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บทคัดย่ อ
บทควำมนี้ นำเสนอกำรเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนรู้
ของนักศึกษำในวิชำไมโครโปรเซสเซอร์ ระหว่ำงกำรใช้แบบจำลองกำร
ทำงำนช่ วยในกำรทดลองและกำรต่อวงจรปฏิ บตั ิจริ ง ประกอบด้วยกำร
กำหนดรู ปวงจรกำรออกแบบวงจรตำมเนื้ อหำในใบงำน อำศัยหลักของ
ทฤษฎี ในกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลอง นำวงจรมำจำลองกำรทำงำนด้วย
คอมพิวเตอร์ และทดลองต่อวงจรจริ ง เปรี ยบเทียบกันโดยแบ่งนักศึกษำ
ออกเป็ น 2 กลุ่ม แยกเป็ นกลุ่มทดลองโดยใช้แบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
และอี กกลุ่ มเป็ นกำรต่อวงจรจริ ง ซึ่ งจะต้องทำใบงำนจนครบแล้วสลับ
กลุ่ ม กัน ทดลองอี ก ครั้ ง ท ำกำรประเมิ น ผล 2 ช่ ว งได้แ ก่ ป ระเมิ น ผล
ระหว่ำงกำรปฏิ บตั ิของแต่ละกลุ่ มก่ อนกำรสลับกลุ่มปฏิ บตั ิ อีกครั้ง และ
ประเมิ นผลทดสอบรวมทั้งหมด พิจำรณำผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนจำก
GPA ในภำคกำรศึกษำที่ 2/2555 กลุ่มนักศึกษำที่ปฏิบตั ิโดยใช้แบบจำลอง
กำรท ำงำนด้วยคอมพิ วเตอร์ ก่ อนที่ จะสลับ ไปปฏิ บ ัติ โดยกำรต่ อวงจร
ทดลองจริ ง จำกนั้ นสลับ กลุ่ ม ปฏิ บ ัติ ซ่ ึ งได้ผ ลเฉลี่ ย ของกำรทดลอง
ใกล้เคี ยงกัน คื อ ใช้ ก ำรจ ำลองกำรท ำงำนด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ผ ลกำร
ทดลองเร็ วกว่ำเวลำกำหนดเฉลี่ยร้อยละ 77.27 และถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ90
ส่ วนกำรต่อวงจรจริ งจนครบทุกใบงำนจะใช้เวลำมำกกว่ำที่กำหนดเฉลี่ ย
ร้อยละ36.36 และผลกำรทดลองถูกต้องร้อยละ 81 และเมื่อทำกำรสอบ
วัด ผลกำรศึ ก ษำระดับ คะแนนของกลุ่ ม นัก ศึ ก ษำทั้ง 2 ที่ ท ดลองทั้งใช้
แบบจำลองและต่อวงจรจริ งพบว่ำมี ค่ำเฉลี่ ยของเกรดเท่ ำกันและระดับ
คะแนนรวม GPA ของทั้งหมดอยู่ที่ 3.27 ผลกำรประเมิ นกำรสอนของ
วิชำเฉลี่ยจำก 4.30
คาสาคัญ : วิช ำไมโครโปรเซสเซอร์ , ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน, กำรใช้
แบบจำลองกำรทำงำน,

Abstract
This paper presents a comparison of learning achievement of
students in the microprocessor using a simulation experiment and the
cycle keeps on practicality. Consists of defining a circuit design based

on the content of the work. Principles of the theory in the analysis of
experimental results. The circuit was simulated by computer and test
the actual circuit. Comparison students were divided into two separate
groups, the experimental group using computer simulation and the other
group a real circuit. Which will do the job until then switch the
experiment again. 2 During the evaluation, including evaluation of the
performance of each group before switching group practice again. Test
and Evaluation Total The achievement of GPA in Semester 2/2555, a
group of students to practice using the model to work with computers
before switching to abide by the actual circuit. Then switch group
practice which has average results of similar experiments is used to
simulate the experimental results with computer faster set time average
of 77.27 percent and an average accuracy of 90 percent. The real circuit
until all the work will take more than the prescribed percentage 36.36.
The results were accurate 81 percent and when the exams were
educational level of students in two experiments, both the model and
the actual circuit found that the average grade equivalent and total GPA
of all lies. 3.27 Evaluation of the subjects taught an average of 4.30.
Keywords: Microprocessor, learning achievement, simulation

1. บทนา
กำรศึ ก ษำวิช ำไมโครโปรเซสเซอร์ ข องนัก ศึ ก ษำสำขำวิช ำ
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ ำ ภำควิ ช ำวิ ศ วกรรมไฟฟ้ ำ คณะวิ ศ วกรรมศำสตร์
มหำวิ ท ยำลั ย รำชธำนี [1] แบ่ ง เป็ นวิ ช ำภำคทฤษฏี แ ละภำคปฏิ บ ั ติ
คำอธิ บำยรำยวิชำประกอบด้วยระบบของตัวเลข การคานวณด้วยเลขไบ
นารี เลขรหัสบีซีดี สถาปั ตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การโปรแกรม
ด้วยภาษาเครื่ อง ชุ ด ค าสั่ง ภาษาแอสแซมบลี ภาษาของเครื่ อง ฝึ กการ
ปฏิบตั ิการใช้งานชุดฝึ กทดลองไมโครโปรเซสเซอร์ ซี พียู หน่ วยความจา
หน่ วยรั บ ข้อมู ลเข้าและส่ งข้อมูล ออก การขัดจังหวะ และดี เอ็มเอ และ
จุดประสงค์ของเนื้ อหำวิชำ ต้องการให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงหลักการทางาน
และการใช้งานของไมโครโปรเซสเซอร์ ที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบหลักของ

วงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การท างานของอุ ป กรณ์ อื่ น เช่ น หน่ ว ยความจ า
อุปกรณ์ด้านเข้าด้านออก วงจรถอดรหัส เป็ นต้น ดังนั้นภำคปฏิ บตั ิข อง
รำยวิชำนี้ จึงมีควำมสอดคล้องกับภำคทฤษฎีโดยตรงและเป็ นสิ่ งที่สำคัญที่
นักศึกษำจะต้องนำควำมรู้ไปใช้ต่อไป กำรเปรี ยบเทียบกำรใช้แบบจำลอง
กำรทำงำนก่อนกำรต่อวงจรทดลองจริ งหรื อกำรต่อวงจรจริ งก่อนกำรใช้
แบบจำลองนั้น บทควำมนี้ นำเสนอว่ำกระบวนกำรใดควรเป็ นสิ่ งที่จะทำ
ให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจเนื้ อหำวิชำที่สุด ซึ่ งที่ผ่ำนมำทำงภำควิชำได้มี
กำรใช้แ บบจำลองกำรท ำงำนด้วยคอมพิ วเตอร์ ใ นกำรออกแบบวงจร
ดิ จิ ต อลแล้ ว น ำไปสู่ กำรต่ อ วงจรจริ งในชุ ด ทดลอง เพื่ อ ดู ผ ลลั พ ธ์
เปรี ยบเที ยบกัน ว่ำนัก ศึ ก ษำมี ค วำมเข้ำใจในวิช ำไมโครโปรเซสเซอร์
เพียงใด

2. รู ปแบบการวิจยั
ในกำรเรี ยนวิชำไมโครโปรเซสเซอร์ ได้มีกำรพัฒนำเพิ่มขึ้นโดยจะมีกำร
ใช้แบบจำลองกำรทำงำนก่อนกำรต่อวงจรจริ งเข้ำช่ วย กำรเรี ยนทฤษฎี จะ
ใช้เวลำ 3 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์ และเพิ่มชั่วโมงปฏิ บตั ิอีก 3 ชัว่ โมง เพื่ อฝึ ก
ภำคปฏิ บตั ิ ทำงภำควิช ำฯได้ทำกำรใช้โปรแกรมจำลองกำรทำงำนด้วย
คอมพิวเตอร์ และฝึ กต่อวงจรทดลองตำมลำดับดังรู ปที่ 1 ซึ่ งเป็ นรู ปแบบ
กำรเรี ยนกำรสอนเดิม

จำกนั้ นทำงภำควิ ช ำฯได้ ต้ ั งสมมุ ติ ฐ ำนของกำรเรี ยนกำรสอนวิ ช ำ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ว่ำกำรเรี ยนกำรสอนภำคปฏิ บตั ิ ที่ ให้ นักศึ กษำแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ท ำกำรปฏิ บ ัติ ใ ช้ โ ปรแกรมจ ำลองกำรท ำงำนด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ ก่อนและอีกกลุ่มทำกำรปฏิบตั ิต่อวงจรทดลองไปพร้อมๆกัน
จำกนั้นจะทำกำรสลับกลุ่มปฏิ บตั ิโดยนักศึกษำกลุ่มแรกจะเข้ำปฏิ บตั ิต่อ
วงจรทดลองและนักศึกษำกลุ่มหลังจะใช้โปรแกรมจำลองกำรทำงำนด้วย
คอมพิวเตอร์ และขั้นตอนกำรเรี ยนกำรสอนของวิชำไมโครโปรเซสเซอร์
[2] กำรประเมิ นผลระหว่ำงกำรปฏิ บ ตั ิ ท้ งั 2 แบบได้จำกกำรสังเกตของ
ผูส้ อนและสรุ ปผลกำรทดลอง ในปี กำรศึกษำ 2/2555 สรุ ปได้ดงั รู ปที่ 2
ขั้นตอนกำรเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของกำรเรี ยนวิชำไมโครโปรเซสเซอร์
ระหว่ำงนักศึกษำทั้ง 2 กลุ่มประกอบด้วย 3 ส่ วน 1. คะแนนเวลำเข้ำเรี ยน
5% 2. คะแนนสอบกลำงภำค 35% เป็ นกำรสอบทฤษฎี ที่เน้นควำมเข้ำใจ
3. คะแนนสอบปลำยภำค 60% เป็ นกำรสอบทฤษฎี ที่ เน้น ควำมเข้ำใจ
ควำมถูกต้องและกำรประยุกต์ใช้งำน
เริ่ มต้น
แบ่งนักศึกษำ ออกเป็ น 2 กลุ่ม ๆละ 11 คน

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

นักศึกษำใช้โปรแกรมจำลองต่อวงจร
บนคอมพิวเตอร์ แต่ละใบงำน

นักศึกษำต่อวงจรทดลอง แต่ละใบงำน

เริ่ มต้น
นักศึกษำใช้โปรแกรมจำลองต่อวงจรบน
คอมพิวเตอร์ แต่ละใบงำน

สรุ ปผลกำรทดลอง
สรุ ปผลกำรทดลอง

สรุ ปผลกำรทดลอง
ครบทุกใบงำน

ไม่ครบ

ไม่ครบ

ครบทุกใบงำน
ครบ

ครบ
นักศึกษำต่อวงจรทดลอง แต่ละใบงำน

นักศึกษำต่อวงจรทดลอง แต่ละใบงำน
สรุ ปผลกำรทดลอง

สรุ ปผลกำรทดลอง
ครบทุกใบงำน
ครบ

เทียบผลทดลอง

ไม่ครบ

สรุ ปเปรี ยบเทียบผลกำรทดลอง
วัดผลกำรเรี ยน
จบ

รู ปที่ 1 รู ปแบบกำรเรี ยนกำรสอน

ไม่ครบ

ครบทุกใบงำน
ครบ

ครบทุกใบงำน

ไม่ครบ

ครบ
นักศึกษำใช้โปรแกรมจำลองต่อวงจร
บนคอมพิวเตอร์ แต่ละใบงำน
สรุ ปผลกำรทดลอง

เทียบผลทดลอง

ครบทุกใบงำน

ไม่ครบ

ครบ

สรุ ปเปรี ยบเทียบผลกำรทดลอง
วัดผลกำรเรี ยน

สรุ ปเปรี ยบเทียบผลกำรทดลอง
วัดผลกำรเรี ยน

จบ

จบ

รู ปที่ 2 รู ปแบบกำรเรี ยนกำรสอนที่นำเสนอ

กำรเปรี ย บเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ของกำรเรี ย นใช้ระดับ คะแนน GPA ของ
นั ก ศึ ก ษำปี กำรศึ ก ษำ 2/2555 จ ำนวน 22 คน ที่ ล งทะเบี ย นเรี ยนวิ ช ำ
ไมโครโปรเซสเซอร์ สถิติวิจยั เบื้ องต้นที่ใช้ในกำรทดสอบใช้ควำมถี่ f
ค่ำเฉลี่ย x และค่ำเบียงเบนมำตรฐำน S.D. เปรี ยบเทียบกัน 2 กลุ่ม

3. การเปรียบเทียบรู ปแบบ
จำกรู ป แบบกำรเรี ยนกำรสอนที่ ได้ก ล่ ำวมำแล้ว จะเห็ น ว่ ำ
นักศึกษำแต่ละกลุ่ มต้องใช้แบบที่ เลื อกทดลองเริ่ มต้นก่ อนนั่นหมำยถึ ง
นักศึกษำกลุ่ม 1 จะต่อวงจรโดยใช้โปรแกรมจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ ให้
เสร็ จ ก่ อ นแล้วค่อ ยต่ อ วงจรจริ งเพื่ อ ฝึ กทัก ษะและเปรี ยบเที ย บผลกำร
ทดลองกัน ซึ่ งนักศึกษำกลุ่ม 2 จะเริ่ มต่อวงจรจริ งไปพร้อมๆกันแล้วค่อย
สลับไปต่อวงจรโดยใช้โปรแกรมจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ เปรี ยบเทียบผล
กำรทดลอง กำรใช้แบบจำลองกำรทำงำนด้วยคอมพิวเตอร์ ให้เสร็ จแต่ละ
ใบงำนจะใช้เวลำน้อยกว่ำเมื่ อเทียบกับกำรต่ อวงจรจริ งซึ่ งจะใช้เวลำใน
กำรเตรี ยมอุปกรณ์ มำกกว่ำ ส่ วนนักศึ กษำกลุ่ มที่ต่อวงจรจริ งก่ อนจะใช้
เวลำในกำรทดลองนำนกว่ำ ระหว่ำงกำรปฏิบตั ิของนักศึกษำทั้ง 2 กลุ่มจะ
สำมำรถเทียบผลกำรทดลองของแต่ละใบงำนได้พร้อมๆกัน
วงจรทดลอง

วงจรทดลอง

Simulation

ต่ออุปกรณ์จริ ง

ผลกำรทดลอง(1)

ผลกำรทดลอง(2)
เทียบผลทดลอง

รู ปที่ 3 ขั้นตอนกำรทดลองของนักศึกษำทั้ง 2 กลุ่ม
จำกรู ป ที่ 3 นัก ศึ ก ษำสำมำรถสรุ ป และวิเครำะห์ ผลกำรทดลองได้เอง
ถึงแม้ว่ำมี ผลกำรทดลองที่ แตกต่ำงกันออกไปโดยผูส้ อนจะคอยแนะน ำ
ส่ ว นโปรแกรมจ ำลองกำรท ำงำนด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ ที่ ผู ้ส อนน ำมำให้
นั ก ศึ ก ษำทดลองต่ อ วงจรนั้ น เป็ นโปรแกรมที่ มี ไ ว้ศึ ก ษำทำงด้ ำ น
อิเล็กทรอนิ กส์หรื ออื่นๆ ทัว่ ๆไป โดยไม่ได้จำเพำะเจำะจง เพื่อเกิ ดควำม
หลำกหลำยให้กบั นักศึกษำที่สนใจจะหำโปรแกรมจำลองกำรทำงำนของ
วงจรต่ำงๆมำทดลองใช้ ให้ เกิดควำมคุน้ เคยด้วยตนเอง ผูส้ อนจะกำหนด
วงจรตำมกำรทดลอง เครื่ องวัด หรื อกระบวนกำรตรวจสอบวงจรที่
นักศึกษำต่อวงจรจำลอง เพื่อผลกำรทดลองที่ ได้สอดคล้องกับค่ำผลกำร
ทดลองจริ งทำให้เกิดควำมเข้ำใจเนื้อหำวิชำเพิ่มยิง่ ขึ้น

4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส่ ว นแรกเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ของนัก ศึ ก ษำทั้ง 2 กลุ่ ม
ในช่ วงที่ ทำกำรทดลอง ผูส้ อนจะพิจำรณำจำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำร
เข้ำทดลอง กำรใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ กำรใช้เครื่ องวัดต่ำงๆ มี ควำม
เหมำะสมเพียงใด ควำมถูก ต้องของผลกำรทดลอง กำรใช้เวลำทดลอง
ตำมที่กำหนดหรื อไม่ ดังสรุ ปในตำรำงที่ 1
ส่ วนที่ 2เป็ นกำรวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนจะพิจำรณำจำก
แบบประเมินกำรวัดผลรำยวิช ำในวิชำไมโครโปรเซสเซอร์ [3] โดยจะ
เปรี ยบเทียบแบบประเมินกำรวัดผลรำยวิชำของภำคกำรศึกษำที่ 2/2555
ของนั ก ศึ ก ษำทั้ ง 2 กลุ่ ม ดัง สรุ ป ในตำรำงที่ 2 ในกำรทดสอบเพื่ อ
เปรี ยบเที ยบแบบประเมิ น กำรวัดผลทั้ง 2 กลุ่ม ได้ใช้สถิ ติ เบื้ องต้น[4] มี
ระดับคะแนนสู งสุ ด 92 คะแนน และต่ำสุ ด 65 คะแนน คะแนนเฉลี่ ยทั้ง
สองกลุ่มอยู่ 77 คะแนน มีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนที่ 11.36 จำนวนนักศึกษำ
ที่ได้ผลกำรเรี ยนระดับ A ร้ อยละ 18.18 GPA ของวิ ชำนี้ 3.27 แสดงให้
เห็ นว่ำผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของนักศึกษำที่จะใช้โปรแกรมจำลองกำร
ทำงำนด้วยคอมพิวเตอร์ ก่อนหรื อนักศึ ก ษำที่ ต่อวงจรจริ งก่ อนมี ผลกำร
ประเมินเมื่อสิ้ นภำคกำรเรี ยนใกล้เคียงกัน
ตำรำงที่ 1 ควำมถูกต้องของผลกำรทดลองและเสร็ จตำมกำหนดเวลำ
ควำมถูกต้องของ
ผลทดลองเสร็ จตำมกำหนดเวลำ
ผลกำรทดลอง(คน)
(คน)
ใบงำน
ทดลอง Simulation Practices
Simulation
Practices
ถูก ผิด ถูก ผิด ก่อน ปกติ หลัง ก่อน ปกติ หลัง
กลุ่ม 1 10 1
9
2 8
3
0
0
7
4
กลุ่ม 2 10 1
9
2 9
2
0
0
7
4
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ ำนั ก ศึ ก ษำที่ ใ ช้ โ ปรแกรมจ ำลองกำรท ำงำนด้ว ย
คอมพิวเตอร์ จะใช้เวลำทดลองน้อยกว่ำเวลำที่กำหนดเฉลี่ยร้อยละ 77.27
ส่วนกำรต่อวงจรจริ งนั้นใช้เวลำเกินกว่ำที่กำหนดเฉลี่ยร้ อยละ 36.36 และ
เมื่ อพิ จำรณำควำมถู ก ต้อ งของผลกำรทดลองของนั ก ศึ ก ษำทั้ง 2 กลุ่ ม
พบว่ำผลเฉลี่ ยของนักศึ กษำทั้งสองทดลองด้วยกำรใช้โปรแกรมจำลอง
กำรทำงำนมีควำมถูกต้องร้อยละ 90.9 และผลกำรทดลองของกำรต่อวงจร
จริ งถู กต้องร้ อยละ 81.8 ซึ่ งจำกกำรสังเกตผลกำรทดลองที่ ใช้โปรกรม
จ ำลองกำรท ำงำนที่ ผิ ด ของนั ก ศึ ก ษำทั้ ง 2 กลุ่ ม เกิ ด จำกกำรไม่ ไ ด้
กำหนดค่ำคุณสมบัติของอุปกรณ์บำงตัว ส่ วนกำรต่อวงจรจริ งนั้นจะเกิ ด
จำกกำรต่อขำอุปกรณ์ทดลองไม่ดี

ตำรำงที่ 2 จำนวนนักศึกษำหน่วยเป็ นร้อยละที่ผลกำรเรี ยนระดับต่ำงๆ
นักศึกษำลงทะเบียน 22 คน
เกรด
กลุ่ม 1 (11คน) กลุ่ม 2 (11 คน) ร้อยละ
A
2
2
18.18
B+
4
3
31.82
B
3
5
36.36
C+
2
1
13.64
C
D+
D
F
GPA
3.27
3.27
เมื่อพิจำรณำผลกำรประเมินกำรสอนคณะวิศวกรรมศำสตร์ [4] ของวิชำ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ที่ได้จำกนักศึกษำพบว่ำคะแนนเฉลี่ ยที่ได้ไม่ต่ำงจำก
เดิ มที่ได้ใช้วิธีก ำรสอนโดยกำรเพิ่ ม กำรใช้โปรแกรมจำลองกำรท ำงำน
ด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนกำรต่อวงจรจริ ง ในเทอมก่อนหน้ำนั้น ซึ่ งมีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.30 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.91
5. สรุป
ก ำรเป รี ยบ เที ยบ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท ำงก ำรเรี ยน ข อ งวิ ช ำ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ที่แบ่งนักศึกษำออกเป็ น 2 กลุ่มโดยปฏิบตั ิควบคู่กนั
ไประหว่ำงกำรใช้โปรแกรมจำลองกำรทำงำนด้วยคอมพิวเตอร์ และกำร
ต่ อ วงจรจริ งหลั ง จำกนั้ นให้ ส ลั บ กลุ่ ม กั น ทดลองที่ ภ ำควิ ช ำได้ ต้ ัง
สมมุติฐำนขึ้น ผลกำรทดสอบได้จำกกำรทดลองนักศึกษำส่ วนใหญ่ที่ต่อ
วงจรโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะได้ผลทดลองเร็ วกว่ำและถู กต้อง
กว่ำกำรต่อวงจรจริ งซึ่ งสรุ ปควำมผิดพลำดของผลทดลองได้ 2 ประเด็น
คือ กำรกำหนดคุณสมบัติของตัวอุปกรณ์ ผิดในขั้นของกำรใช้โปรแกรม
จำลองกำรทำงำนด้วยคอมพิวเตอร์ และกำรวำงสำยเชื่ อมขำอุปกรณ์ ไม่ดี
ของกำรต่อวงจรจริ ง ส่ วนกำรเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของ
นักศึกษำทั้งสองกลุ่มพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันจำกกำรประเมินผลกำร
เรี ยนรวม(GPA) และเมื่อพิจำรณำผลกำรประเมินกำรสอนในรำยวิชำนี้ มี
ค่ำเฉลี่ ยเท่ ำเดิ ม จำกปี กำรศึ ก ษำก่ อน ดังนั้น จึ งสรุ ป ได้ว่ำกำรเรี ยนวิ ช ำ
ไมโครโปรเซสเซอร์ที่ทำงภำควิชำจัดขึ้นให้มีคำบปฏิบตั ิเพิ่มแล้วมีกำรใช้
โปรแกรมจำลองกำรทำงำนด้วยคอมพิวเตอร์ มำช่วยให้ได้ผลทดลองก่อน
หรื อใช้โปรแกรมจำลองนี้ ค วบคู่ ก ับกำรต่อวงจรจริ ง พบว่ำไม่ มีผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษำต่อกำรเรี ยนวิชำนี้ ซึ่ งผูส้ อนสรุ ปได้อีกประเด็น
หนึ่ งคื อ สำมำรถลดกำรใช้เครื่ อ งมื อวัด และอุ ป กรณ์ ก ำรทดลองลงได้
ครึ่ งหนึ่ งเนื่ องจำกนักศึกษำแบ่งกลุ่มกันทดลองคนละอย่ำงทำให้ไม่ตอ้ ง
เตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ไว้เกิ นควำมจำเป็ น อีกทั้งยังเป็ นกำรช่ วยลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบำรุ งเครื่ องมือกำรซื้ ออุปกรณ์สิ้นเปลื้ องในภำควิชำ

ลง แนวทำงในกำรพัฒนำของวิธีกำรวิจยั นี้ ได้นำไปทดลองใช้กบั วิชำอื่ น
ในภำควิชำเช่นปฏิบตั ิกำรอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ปฏิ บตั ิกำรวงจรไฟฟ้ ำ
แล้วเป็ นต้น
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