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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกล
อัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพ่ืออนาคต ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ 2) เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพ่ือ
อนาคต ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมเทคนิคและวิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพ่ือการแข่งขัน โครงการประกวด
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 “หุ่นยนต์
สมองกลอัจฉริยะผลิตพลังงานเพ่ืออนาคต” ประจ าปี 2558  จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย ชุดฝึกประดิษฐ์หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้น เอกสารประกอบการฝึกอบรม สื่อ
น าเสนอ แบบทดสอบ และแบบประเมินรายการความสามารถ  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพด้านเนื้อหาในระดับดี ( X = 4.47, SD = 0.38) และด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่
ในระดับดีมาก ( X = 4.63, SD = 0.36) และ 2) มีประสิทธิภาพเป็นคิดร้อยละ 87.50 ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมสามารถผ่านการทดสอบด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
สมมติฐานการวิจัย 
 ค ำส ำคัญ : ชุดฝึกอบรม หุ่นยนต์เดินตามเส้น มัธยมศึกษา 
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Abstract 
 The objectives of the study were to 1)  Create of the line tracking intelligent 
robot training set for high school education and 2)  evaluate the efficiency of the line 
tracking intelligent robot training set for high school education. The participants of the 
study consisted of 32 students who had participated in the 4th CRU minirobot contest 
for high school education namely “Intelligent Robots Produce Energy for the Future”. 
The tools utilized for this study were line tracking Intelligent robot training kit, a training 
document, a presentation, an achievement test and the behavioral observation 
checklist.  
 Result was.  1)  these tools have been validated quality by its quality the 
experts which found that the quality in term of the content of the training set was at 
the high level ( X = 4.47 , SD = 0.38), while the media production technique was at the 
highest level ( X = 4.63 , SD = 0.36). Overall, the efficiency of the line tracking intelligent 
robot training set for high school education revealed that 87. 50% of the students 
passing the test with minimum level of scores at 80%. This was in accordance with the 
specified criteria in research hypothesis. 
 Keywords: Training set, Line tracking robot, High school education. 
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 รายงานฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  สุนทรกนกพงศ์ ที่
ปรึกษางานวิจัย ซึ่งคอยให้ค าปรึกษาและแนะน าในการด าเนินการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนขอ
กราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย 
ตระกูลทรัพย์ทวี  และนายธวัช จันทร์สุวรรณ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย 
 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่นักวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครูผู้ควบคุมทีมแข่งขันและนักเรียนผู้สมัครเข้า
ร่วมแข่งขันในโครงการครั้งนี้ ตลอดจนขอขอบพระคุณ ดร.วรนารถ ดวงอุดม ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ดร.ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และขอบคุณ
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทุกท่าน ที่คอยให้ก าลังใจและอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยทุก
ประการ 
 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่สนับสนุน
งบประมาณการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยสามารถสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า 
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