
 
 
 
 

ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
 
 
 
 

 
 

 
นายสุวิจักขณ์  ประจันตะเสน 

    
 
 
 
 
 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษา 
รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559 
 



 
 

หัวข้องานวิจัย ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  
ผู้วิจัย   นายสุวิจักขณ์  ประจันตะเสน 
ตําแหน่งผู้วิจัย  ครู 
สถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
สาขาวิชา  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ปีการศึกษา  2/2559 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง และศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น โดยใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
การดําเนินการวิจัย ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพปีท่ี 

1 กลุ่มท่ี 2 สาขางานโครงสร้าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นจํานวน 11 คน โดยการให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย ทําแบบทดสอบก่อนเรียน  จากนั้นทําการสอนโดยใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง และ
ทําการทดสอบแบบทดสอบหลังเรียน แล้วทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้สถิติในการหาค่าต่างๆ 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกลุ่มตัวอย่าง ( X̅ ) ค่าเฉลี่ยเลขคณติของประชากร ( μ ) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานกลุ่มตัวอย่าง  
( S.D. ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร	( σ  ) และค่าเฉล่ียร้อยละ  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ได้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่างมีคุณภาพรวมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่

ในระดับดี ( X̅ = 4.76, S.D. = 0.29  ) เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสง

สว่าง นักเรียนมีความรู้สูงขึ้นจริง หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ย 7.28 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 36.42 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังได้ 

3. ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง อยู่ใน
ระดับดีมาก ( μ =4.65, σ  = 0.11  ) เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

ดังน้ันสรุปได้ว่าชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่างท่ีสร้างขึ้นสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 



กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากครูพิเชษฐ์  จันทรังศรี 
ท่ีได้กรุณาให้คําแนะนําปรึกษาและข้อมูลต่าง ๆ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ข อ ข อ บ คุ ณ ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ชุ ด ส า ธิ ต ว ง จ ร ไ ฟ ฟ้ า แ ส ง ส ว่ า ง 
ครูพิเชษฐ์ จันทรังศรี  ครูกล้าณรงค์ คําบึงกลาง และครูรณชัย มรกตศรีวรรณ ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง อีกท้ังยังให้คําแนะนําในการจัดทํางานวิจัยให้
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้ วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและ
บูรพาจารย์ทุกท่านท่ีได้อบรมส่ังสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด เป็นกําลังใจสําคัญท่ี
ทําให้การศึกษาวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทท่ี1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 

การจัดการศึกษาของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองและศึกษาต่อได้ในระดับท่ีสูงขึ้นไปได้ การศึกษาในปัจจุบัน
เน้นการศึกษาทั้งด้านทฤษฎี และ ปฏิบัติ เพ่ือให้ออกไปประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ผู้เรียนเป็นผู้ช้ีวัด
ในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รายวิชา 2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น เป็น
วิชาหน่ึงในหลักสูตรท่ีกําหนดให้นักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การต่อ
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม เพ่ือให้เกิดกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

จากการได้รับมอบหมายในการรับผิดชอบในการสอนรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1006 ในระหว่างสอนระยะเวลา 4 สัปดาห์แรก ได้สํารวจภายในแผนก
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พบปัญหาสื่อที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่นชุดสาธิต
ท่ีมีการชํารุด ชุดสาธิตที่ไม่ตรงกับตําราเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ชุดสาธิต
ท่ีล้าสมัยกับยุคปัจจุบัน อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ  ทําให้การสอนท่ีผ่านมา
สอนโดยใช้ชุดสาธิตท่ีล้าสมัย ชุดสาธิตท่ีชํารุด และกระดานเป็นสื่อ พบว่าผู้เรียนไม่เข้าใจในเน้ือหา
ตามยุคสมัย ไม่สามารถลงมือทําในภาคปฏิบัติ และนักเรียนไม่สามารถเข้าใจในการเรียน จนทําให้
นักเรียนขาดทักษะในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดท่ีจะหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว  ด้วย
การสร้างชุดสาธิตวงจรไฟฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการเรียน
ปกติส่งผลให้การเรียนการสอนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1006 
กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 กลุ่มที่ 2 ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือสร้างชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  
1.2.2 เพ่ือหาคุณภาพของชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน  
1.2.3 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ชุด

สาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  
1.2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  

 
 



2 
 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
1.3.1 ค ุณ ภ า พ ของชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  ในรายวิชางานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน อยู่ในระดับ ดี 
1.3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง รายวิชา

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
1.3.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง อยู่ในระดับ มาก 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
1.4.1.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 กลุ่ม 

ท่ี 2 แผนกช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นจํานวน 11  คน  
1.4.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

1.4.2.1 ตัวแปรอิสระ  
- ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
1.4.2.2 ตัวแปรตาม  
- คุณภาพของชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่างในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

เบื้องต้น  
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
- ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  

1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2559 

1.4.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งน้ี มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 ในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น รหัสวิชา
2100-1006 ครอบคลุมเน้ือหาในเรื่องวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง วงจรอนุกรม วงจรขนาน และวงจรผสม 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5.1 ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง หมายถึง ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ในรายวิชางาน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1006 
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1.5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น หมายถึง 
ระดับผลการทดสอบความรู้ในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ภายหลังการใช้ชุดสาธิต
เพ่ือฝึกการทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ท่ีครูผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 กระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
1.6.2 นักเรียนเข้าใจและสามารถต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่างได้ 
1.6.3 นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ได้ในรายวิชาอ่ืนต่อไป 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้รวบรวมและนําเสนอ

ตามลําดับดังนี้ 
2.1 ทฤษฎีสื่อการเรียนการสอน 
2.2 ความหมายของชุดฝึกทักษะ 
2.3 การออกแบบและสร้างชุดฝึกทักษะ 
2.4 การวัดความพึงพอใจ 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 ทฤษฎีส่ือการเรียนการสอน 
2.1.1 ความหมายสื่อการเรียนการสอน 

ชัยยงค์ พรหมวงค์ (2556) ได้ให้ทัศนะว่า “ส่ือการสอนหมายถึง วัสดุ (สิ้นเปลือง) 
อุปกรณ์ (เครื่องมือท่ีไม่ผุพังได้ง่าย) และวิธีการ (กิจกรรม ละคร เกมส์ การทดลอง ฯลฯ) ท่ีใช้เป็นสื่อ
ให้ผู้สอนสามารถส่งหรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติ (อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนะและค่านิยม) 
และทักษะไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

อธิพร ศรียมก (2556) กล่าวว่า สื่อการสอนหมายถึง อะไรก็ได้ (ท่ีไม่ใช่ครูพูดปากเปล่า
เพียงอย่างเดียว) ท่ีทําให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างน่าสนใจ สนุกต่ืนเต้น และทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

2.1.2 คุณค่าของสื่อการสอน 
2.1.2.1 ช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ของผู้เรยีน 
2.1.2.2 ทําให้เนื้อหาวิชาความรู้ท่ีสอนมีความหมายต่อผู้เรียนมากขึ้น 
2.1.2.3 เร้าความสนใจของผู้เรียน ทําให้สามารถสอนและจัดกิจกรรมการเรียนได้กว้าง 
2.1.2.4 เป็นเคร่ืองช้ีแนะการตอบสนองของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการสอนโดยใช้เทคนิค

อย่างใดก็ตาม  
2.1.2.5 สามารถเอาชนะขีดจํากัดต่างๆทางกายภาพได้ 
2.1.2.6 ทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆเช่น การแก้ปัญหา 
2.1.2.7 เป็นเคร่ืองมือให้กับครูในการวิจัยผลการเรียนและช่วยในการซ่อมเสริม 
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2.1.3 ประเภทของสื่อการสอน 
ชัยยงค์ พรหมวงค์ (2556) กล่าวไว้ว่าประเภทสื่อการสอนมีการแบ่งได้หลายแบบตาม

ทัศนะของผู้แบ่งได้เป็น 2 ทัศนะใหญ่ๆ คือ แบ่งตามลักษณะรูปร่างและแบ่งตามลักษณะการนําสื่อไป
ใช้ 

1) ประเภทสื่อการสอนแบ่งตามรูปร่างตามลักษณะของสื่อ การแบ่งประเภทสื่อการ
สอนในทัศนะน้ี มีนักโสตทัศนะศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาหลายคน ได้จัดแบ่งไว้แตกต่างกัน
ออกไป อาทิ เกอร์ลัชและอีลี (Gerlach and Ely) ได้แบ่งสื่อการสอนออกเป็น 6ประเภท  

ก) ภาพน่ิง (Still pictures) ได้แก่ รูปภาพต่างๆท้ังที่เป็นภาพถ่าย ภาพพิมพ์ 
ภาพที่อยู่ในหนังสือ สไลด์ ฟิล์มสตริป และภาพโปร่งใส ฯลฯ 

ข) การบันทึกเสียง (Audio Recording) ได้แก่ สื่อท่ีเก็บ (บันทึก) เสียงไว้ เช่น 
แผนเสียง เทปบันทึกเสียง วิทยุ แถบเสียงในฟิล์มภาพยนตร์และเทปโทรทัศน์ เป็นต้น สื่อประเภทน้ี
จัดเป็นวัสดุ (Verbal materials) 

ค) ภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) ได้แก่ ฟิล์มภาพยนตร์และเทปโทรทัศน์ 
 ( Tape Recoding) ซ่ึงเป็นภาพเคลื่อนไหว จะมีเสียงประกอบหรือไม่ก็ได้ ภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้จะ
ถ่ายจากวัสดุ 

ง) โทรทัศน์ (Television) สื่อประเภทน้ันครอบคลุมวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใน
การได้ยิน (Audio) และภาพ (Picture)  

จ) ของจริง สถานการณ์จําลอง และหุ่นจําลอง (Real Thing,Simulation,and 
Models) ได้แก่ คน เหตุการณ์ วัสดุสิ่งของ การสาธิต และการจัดสถานการณ์จําลองซ่ึงใช้สื่อหลายๆ
อย่างประกอบกัน 

ฉ) การสอนแบบโปรแกรมและแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Program and 
Computer Assisted instruction) โปรแกรม คือ การออกแบบการจัดลําดับความรู้เพ่ือเตรียมให้
ผู้เรียนตอบสนอง เช่น บทเรียนโปรแกรม (บทเรียนโปรแกรมหลายๆบทเรียนหรือตําราโปรแกรม) 
และโปรแกรมการสอนที่เตรียมไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

2) ประเภทสื่อการสอน แบ่งตามลักษณะการนําไปใช้ในเรื่องนี้ ได้แบ่งสื่อการสอน
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

ก) สื่อทัศนะท่ีไม่จําเป็นต้องฉาย (Non-project Visual Media) ได้แก่ หนังสือ 
ส่ิงพิมพ์ รูปภาพ ของจริง การศึกษานอกสถานท่ี หุ่นจําลอง สถานการณ์จําลองเกมส์ วัสดุกราฟิก ป้าย
นิเทศ นิทรรศการ กระดานดํา และป้ายไฟ เป็นต้น 

ข) สื่อที่ต้องฉายและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Project and Electronic Media) ได้แก่ 
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เทปโทรทัศน์ และภาพนิ่งท่ีต้องการฉาย เช่น สไลด์ ฟิล์มสตริป แผ่นโปร่งใส การ
ฉายวัสดุท่ีทึบแสง การบันทึกเสียงเครื่องสอนด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
2.2 ความหมายของชุดสาธิต 

2.2.1 การสาธิต (Demonstration) บุญเหลือ (2520) ได้ให้ความหมายการสาธิตไว้ดังนี้  
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        การสอนแบบสาธิต หมายถึง การสอนโดยอภิปรายประกอบกับการใช้สื่อเคร่ืองมือวัสดุ
ต่างๆมีนักเรียนเป็นผู้คอยสังเกตดู 

        2.2.1.1 ลักษณะท่ัวไปของการสาธิต  
  1) การสาธิตจะประกอบด้วยผู้สาธิตเรื่องที่สาธิตและผู้สังเกต  
           2) การสาธิตจะต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆประกอบ  
           3) การสาธิตสามารถใช้ท้ังวิชาท่ีใช้วัสดุประกอบและวิชาที่มีความหมายเป็น

นามธรรม  
           4) การสาธิตมีประโยชน์มากในการสอนวิชาทักษะ เช่น การพูด การอ่าน 

การเขียนการร้อง การเล่นดนตรี การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
 2.2.1.2 คุณค่าโดยท่ัวไปของการสาธิต  
  1) การสอนแบบสาธิตจะช่วยลดเวลาในการลองผิดลองถูกให้น้อยลง  

 2) การสาธิตเป็นจุดรวมความสนใจของผู้เรียน  
 3) การสาธิตช่วยฝึกนักเรียนให้ได้ใช้ความคิดโดยใช้วิจารณญาณ 

            4) การสาธิตจะช่วยให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต  
            5) การสาธิตช่วยให้ประสบการณ์การเรียนของเด็กมีมากมายและเรียนด้วย

ความสนุกสนาน         
 2.2.2 หลักการในการใช้การสาธิต       
         การสาธิตนี้จะใช้ได้กับนักศึกษาทุกระดับชั้นทุกวิชา เราจะใช้การสาธิตให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างไรน้ัน 

           2.2.2.3 วิธีปฏิบัติในการสาธิต  
              1) ในการสาธิตเป็นไปอย่างง่ายดายที่สุดเท่าที่ทําได้  
             2) ให้เสียงสูงตํ่า ดังเบา ให้เหมาะกับห้องเรียน  
            3) ต้องพูดกับนักเรียน ไม่ใช่กระดานหรือเครื่องมือ  
              4) ใช้อุปกรณ์ประกอบการสาธิตให้เห็นชัดเจนและทั่วถึงท้ังห้อง อาจใช้

กระดานอธิบายก่อนการสาธิต หรือเขียนลําดับการทดลองไว้เป็นต้น  
              5) ชายกระดานเขียนข้อความเป็นตอนตอนไปเพ่ือช่วยให้ความคิดนักเรียน

เป็นไปตามลําดับขั้นตอน  
              6) สังเกตสีหน้าของผู้ดูว่าแสดงความเข้าใจหรือไม่เข้าใจเช่ือหรือไม่กับสิ่ง

เหล่าน้ี  
              7) ไม่เอาเรื่องอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการสาธิตมาพูดจะทําให้เด็กสับสน  
              8) สรุปเร่ืองราวเป็นตอนๆไปและภายหลังจากจบแล้วควรสรุปให้เห็นข้อ

สําคัญอีกครั้ง  
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              9) ให้ความเป็นกันเองและให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง อย่าเร่งรีบอธิบาย
ให้ความเร็วเกินไปหรือเฉื่อยชาไปต้องระลึกได้ว่าถ้าพูดสาธิตทําการสาธิตได้สนุกสนานและน่าสนใจจะ
ช่วยในการเรียนการสอนได้ผลดี  

             10) ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสาธิตเท่าท่ีจะมากได้และคอยกระตุ้นให้ผู้ดู
รองทายว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น  

             11) เม่ือต้องการอธิบายส่ิงท่ียาก อาจใช้วัสดุช่วย เช่นภาพยนตร์ ฟิล์มสตริป 
สไลด์  

 
2.3 การออกแบบและสร้างชุดสาธิต 
ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลาง
หรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และทําให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.3.1 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน   
  2.3.1.1 สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่สไลด์ แผ่นใส เอกสาร ตํารา สารเคมี สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
และคู่มือการฝึกปฏิบัติ 
  2.3.1.2 สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ของจริง หุ่นจําลอง เคร่ืองเล่นเทปเสียง เครื่อง
เล่นวีดีทัศน์ เครื่องฉายแผ่นใส อุปกรณ์และเคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการ 
  2.3.1.3 สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึก
ปฏิบัติการฝึกงาน การจัดนิทรรศการ และสถานการณ์จําลอง 
  2.3.1.4 สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การนําเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer presentation) การใช้ Intranet และ Internet เพ่ือการสื่อสาร 
(Electronic mail: E-mail) และการใช้ WWW (World Wide Web) 
 2.3.2 สื่อการเรียนการสอนจําแนกตามประสบการณ์   
  2.3.2.1 ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย ประสบการณ์ขั้นนี้ เป็นรากฐาน
สําคัญของการศึกษาทั้งปวง เป็นประสบการณ์ท่ีผู้เรียนได้รับมาจากความเป็นจริงและด้วยตัวเอง
โดยตรง ผู้รับประสบการณ์นี้จะได้เห็น ได้จับ ได้ทํา ได้รู้สึก และได้ดมกลิ่นจากของจริง ดังนั้นสื่อการ
สอนท่ีไห้ประสบการณ์การเรียนรู้ในขั้นนี้ก็คือของจริงหรือความเป็นจริงในชีวิตของคนเรานั่นเอง 
  2.3.2.2 ประสบการณ์จําลอง เป็นท่ียอมรับกันว่าศาสตร์ต่างๆ ในโลก มีมากเกินกว่า
ท่ีจะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต บางกรณีก็อยู่ในอดีต หรือซับซ้อนเร้นลับหรือเป็น
อันตรายไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงได้มีการจําลองสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมาเพ่ือ
การศึกษา ของจําลองบางอย่างอาจจะเรียนได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่า 
  2.3.2.3 ประสบการณ์นาฏการ ประสบการณ์ต่าง ๆ ของคนเรานั้นมีหลายสิ่งหลาย
อย่างท่ีเราไม่สามารถประสบได้ด้วยตนเอง เช่น เหตุการณ์ในอดีต เรื่องราวในวรรณคดี การเรียนใน
เรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ หรือเรื่องธรรมชาติท่ีเป็นนามธรรม การแสดงละครจะช่วยไปให้เราได้
เข้าไปใกล้ความเป็นจริงมากที่สุด เช่น ฉาก เครื่องแต่งตัว เครื่องมือ หุ่นต่าง ๆ เป็นต้น 



8 

 

  2.3.2.4 การสาธิต การสาธิตคือ การอธิบายถึงข้อเท็จจริงหรือแบ่งความคิด หรือ
กระบวนการต่าง ๆให้ผู้ฟังแลเห็นไปด้วย เช่น ครูวิทยาศาสตร์เตรียมก๊าซออกซิเจนให้นักเรียนดู ก็เป็น
การสาธิต การสาธิตก็เหมือนกับนาฏการ หรือการศึกษานอกสถานท่ี เราถือเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่ง 
ซ่ึงในการสาธิตน้ีอาจรวมเอาสิ่งของที่ใช้ประกอบหลายอย่าง นับต้ังแต่ของจริงไปจนถึงตัวหนังสือ หรือ
คําพูดเข้าไว้ด้วย แต่เราไม่เพ่งเล็งถึงสิ่งเหล่าน้ี เราจะให้ความสําคัญกับกระบวนการท้ังหมดที่ผู้เรียน
จะต้องเฝ้าสังเกตอยู่โดยตลอด 
  2.3.2.5 การศึกษานอกสถานที่ การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เป็นการสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิตเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนจากแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ที่มีอยู่จริงภายนอก
ห้องเรียน ดังน้ันการศึกษานอกสถานท่ีจึงเป็นวิธีการหน่ึงที่เป็นสื่อกลางให้นักเรียนได้เรียนจากของจริง 
  2.3.2.6 นิทรรศการ นิทรรศการมีความหมายที่กว้างขวาง เพราะหมายถึง การจัด
แสดงสิ่งต่างๆเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ชม ดังนั้นนิทรรศการจึงเป็นการรวมสื่อต่าง ๆ มากมายหลายชนิด 
การจัดนิทรรศการที่ให้ผู้เรียนมามีส่วนร่วมในการจัด จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์มี
ส่วนร่วม และได้รับข้อมูลย้อนกลับด้วยตัวของเขาเอง 
  2.3.2.7 โทรทัศน์และภาพยนตร์ โทรทัศน์เป็นสื่อการสอนที่มีบทบาทมากในปัจจุบัน 
เพราะได้เห็นท้ังภาพและได้ยินเสียงในเวลาเดียวกัน และยังสามารถแพร่และถ่ายทอดเหตุการณ์ท่ี
กําลังเกิดขึ้นได้ด้วย นอกจากนั้นโทรทัศน์ยังมีหลายรูปแบบ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด ซ่ึงโรงเรียนสามารถ
นํามาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ียังมีโทรทัศน์วงจรปิด ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
การศึกษาอย่างกว้างขวาง ภาพยนตร์เป็นสื่อท่ีจําลองเหตุการณ์มาให้ผู้ชมหรือผู้เรียนได้ดูและได้ฟัง
อย่างใกล้เคียงกับความจริง แต่ไม่สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นได้ ถึงอย่างไรก็ตาม
ภาพยนตร์ก็ยังนับว่าเป็นสื่อที่มีบทบาทมากในการเรียนการสอน เช่นเดียวกันกับโทรทัศน์ 
  2.3.2.8 ภาพนิ่ง การบันทึกเสียง และวิทยุ ภาพน่ิง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาดซ่ึงมีท้ัง
ภาพทึบแสงและโปร่งแสง ภาพทึบแสงคือรูปถ่าย ภาพวาด หรือภาพในสิ่งพิมพ์ต่างๆ ส่วนภาพน่ิง
โปร่งใสหมายถึงสไลด์ ฟิล์มสตริป ภาพโปร่งใสที่ใช้กับเครื่องฉายวัสดุโปร่งใส เป็นต้น ภาพน่ิงสามารถ
จําลองความเป็นจริงมาให้เราศึกษาบนจอได้ การบันทึกเสียง ได้แก่ แผ่นเสียงและเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง 
เทปและเคร่ืองบันทึกเสียง และเคร่ืองขยายเสียงตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเสียงซ่ึงนอกจากจะ
สามารถนํามาใช้อย่างอิสระในการเรียนการสอนด้วยแล้ว ยังใช้กับรายการวิทยุและกิจกรรมการศึกษา
อ่ืนๆ ได้ด้วย ส่วนวิทยุน้ัน ปัจจุบันท่ียอมรับกันแล้วว่า ช่วยการศึกษาและการเรียนการสอนได้มาก ซ่ึง
ไม่จํากัดอยู่แต่เพียงวิทยุโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงวิทยุท่ัวไปอีกด้วย 

 
2.4 การวัดความพึงพอใจ 

ทองอินทร์ ภูมิประสาท (2547 : 57) ได้กล่าวถึงแนวคิดของแฮทฟิลด์ (Hayfild and 
Human : 1998) ท่ีได้พัฒนาแนวคิดของนักวิจัยต่าง ๆ มาเป็นเคร่ืองมือวัดความพึงพอใจ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ประการคือ 

ตัวแปรที่ 1 องค์ประกอบเกี่ยวกับงานที่ทําในปัจจุบัน แบ่งเป็น 
1. ความต่ืนเต้น/น่าเบื่อ 
2. ความสนุกสนาน/ความไม่สนุกสนาน 
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3. สภาพโล่ง/สภาพสลัว 
4. ความท้าทาย/ความไม่ท้าทาย 
5. ความพอใจ/ความไม่พอใจ 

ตัวแปรที่ 2 องค์ประกอบด้านค่าจ้าง ประกอบด้วย 
1. ถือเป็นรางวัล/ไม่เป็นรางวัล 
2. มาก/น้อย 
3. ยุติธรรม/ไม่ยุติธรรม 
4. เป็นทางบวก/เป็นทางลบ 

ตัวแปรที่ 3 องค์ประกอบด้านการเลื่อนตําแหน่ง ประกอบด้วย 
1. ยุติธรรม/ไม่ยุติธรรม 
2. เช่ือถือได้/เช่ือถือไม่ได้ 
3. เป็นเชิงบวก/เป็นเชิงลบ 
4. เป็นเหตุเป็นผล/ไม่เป็นเหตุเป็นผล 

ตัวแปรที่ 4 องค์ประกอบทางด้านนิเทศ ผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 
1. อยู่ใกล้/อยู่ไกล 
2. ยุติธรรมแบบจริงใจ/ยุติธรรมแบบไม่จริงใจ 
3. เป็นมิตร/ค่อนข้างไม่เป็นมิตร 
4. เหมาะสมทางคุณสมบัติ/ไม่เหมาะสมทางคุณสมบัติ 

ตัวแปรที่ 5 องค์ประกอบทางด้านเพื่อร่วมงาน ประกอบด้วย 
1. เป็นระเบียบเรียบร้อย/ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. สนุกสนานร่าเริง/ไม่สนุกสานร่าเริง 
3. ดูน่าสนใจ เอาจริงเอาจัง/ดูเหน่ือยหน่าย 

    
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

นันท์ ศรีสุวรรณ (2547) ได้ศึกษาการพัฒนานําการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง‚การ
วิเคราะห์รายการค้าของนักเรียนวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีจากผลการทดสอบวิชาบัญชีเบ้ืองต้น1ครั้ง
ท่ี1 ปรากฏว่ามีนักเรียนจํานวน 10 คนไม่สามารถทําการวิเคราะห์รายการค้าได้เน่ืองจากจําแนก
ประเภทสินทรัพย์หน้ีสินและส่วนของเจ้าของไม่ได้ทําแบบฝึกปฏิบัติไม่ได้ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความ
จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนวิชาบัญชีให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญโดยการจัดทําชุดฝึกปฏิบัติวิชาบัญชีเบ้ืองต้น1ขึ้นใช้สาหรับ
ประกอบการเรียนการสอนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือชุดฝึกปฏิบัติเรื่องการวิเคราะห์รายการค้า 
5 ชุดนําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยพาณิชยการ
ธนบุรีภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2547 จานวน 10 คนห้องปวช. 1, 2, 3 ในระหว่างวันที่ 5-30 กรกฎ
คม 2547 โดยการทดสอบก่อนเรียนดําเนินการเรียนการสอนและให้นักเรียนแต่ละคนทําชุดฝึกปฏิบัติ
ให้ครบทั้ง 5 ชุดเสร็จแล้วทําแบบทดสอบหลังเรียนและนําข้อมูลต่างๆมาทําการวิเคราะห์ข้อมูล
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ผลการวิจัยปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบัญชีเบ้ืองต้น1เรื่อง ‚การวิเคราะห์รายการค้าของ
นักเรียนมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน (16.0) สูงกว่าก่อนเรียน (9.3) 

ชุณห์พิมาณ บุญมี (2554) ได้ศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการบันทึกบัญชีตาม
ระบบบัญชีคู่ในรายวิชาการบัญชีการเงินสําหรับนักศึกษาสาขางานการบัญชีระดับปวส.1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่นักศึกษาให้ความสนใจในการทําแบบฝึกเสริมทักษะเอาใจใส่ต่อ
การทํากิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดีนักศึกษาเกิดความเข้าใจในหลักการบัญชีสามารถวิเคราะห์รายการค้า
และสามารถบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ได้การใช้ชุดการสอนดังกล่าวครูผู้สอนควรควบคุมเวลาท่ีใช้
ในการทากิจกรรมให้เหมาะสมเนื่องจากวิชาบัญชีเป็นวิชาที่มีเนื้อหามากหากควบคุมเวลาไม่ได้จะ
ส่งผลต่อการเรียนภาคทฤษฎีอย่างถูกต้องมีทักษะในการแก้โจทย์บัญชีสูงขึ้นทั้งน้ีเน่ืองจากแบบฝึก
เสริมทักษะท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นยึดหลักการสร้างคือศึกษาจากปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแล้วได้
ศึกษาเอกสารต่างๆจัดทําปรับปรุงประเมินประสิทธิภาพจนแบบฝึกเสริมทักษะมีจุดมุ่งหมายในการฝึก
ชัดเจนนอกจากน้ีการสร้างแบบฝึกทักษะผู้ วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะโดยคํานึงถึงวัยและพ้ืน
ฐานความรู้ของนักเรียนเป็นสิ่งสําคัญ 

ทิพวรรณ พลอยงาม (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยสื่อ
มัลติมีเดียโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้4 MAT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีแผนการเรียนต่างกัน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสกฤษฎ์จํานวน 120 
คน จาก 3 แผนการเรียน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ การเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียโดย ใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ 4 MAT , สื่อมัลติมีเดีย , แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน , แบบประเมิน ช้ินงาน
ภาคปฏิบัติ, แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน 
, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยท่ีพบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 
แผนการเรียนภาษา-สังคม แผนการเรียนอาชีพ แตกต่างกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.5 
ความสามารถในการสร้างช้ินงานด้วยสื่อมัลติมีเดียโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้4 MAT ของนักเรียน 
แตกต่างกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.5 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย- ์คณิต แผนการเรียน
ภาษา-สังคม แผนการเรียนอาชีพ มีความเห็นในระดับดี 

ฐิติมา อ่ิมสุข (2562) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันปวช.1 ที่เรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาคเรียนท่ี 2/2562 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาพรวมของความคิดเห็น
อยู่ในระดับ ดี และได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันปวช.
1 ท่ีเรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยใช้ชุดฝึกทักษะวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาพรวมของความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (	X̅ = 4.91, S.D. = 0.09 ) 

ใกล้รุ่ง นคราวนากุล (2547 : 70) ได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจไว้ว่า เป็นการวัดด้วย
ทัศนคติ หรือเจตคติท่ีเป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกที่ค่อนข้างซับซ้อนยากที่จะวัดได้โดยตรง 



 
 

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัย เพ่ือสร้างชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนช้ัน ปวช.1 ท่ีเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ภาคเรียนที่ 2/2559 
โดยใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟฟ้าแสงสว่าง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 มุ่งศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและความพึงพอใจในการใช้
ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขางานโครงสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ตามลําดับหัวข้อดังน้ีผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. ขั้นตอนการสร้าง 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 
3.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 สาขางาน
โครงสร้าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จํานวน 11 คน 

 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยัในครั้งนี้ประกอบด้วย 
3.2.1 ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.2.2 คู่มือการใช้งานชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 



12 
 

3.3 ขั้นตอนการสร้าง  
3.3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร ตํารา ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างชุดสาธิต 
3.3.2 วิเคราะห์เนื้อหาปัญหาเร่ืองที่ต้องการจะทําวิจัย เพ่ือนําข้อมูลมาสร้างชุดสาธิต

วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
3.3.3 นําชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านในการ

ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบและคุณภาพของส่ือการสอน ซ่ึงเป็นครูผู้สอนในแผนกวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี นายรณชัย มรกตศรีวรรณ และนายกล้าณรงค์  
คําบึงกลาง   
 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการดําเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังน้ี 
3.4.1 ทําการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนด้วยชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.4.2 ดําเนินการสอน โดยใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.4.3 ทําการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
3.4.4 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 คุณภาพของชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง โดยมีผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านในการ
ประเมินคุณภาพของชุดสาธิต ซ่ึงเป็นครูผู้สอนในแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแก่น ได้แก่ นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี นายรณชัย มรกตศรีวรรณ และนายกล้าณรงค์ คําบึงกลาง   
(IOC = 0.96 ภาคผนวก ง หน้า 62) 

3.5.2 นําคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดสาธิต
วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง มาวิเคราะห์ผล เปรียบเทียบเพื่อดูการพัฒนาโดยดูจากความแตกต่างของคะแนน 

3.5.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ได้จากนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 สาขางานโครงสร้าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในการ
ประเมินความพึงพอใจ 
 
  3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1 เกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายแตกต่างกันหลายแบบ ทําให้การแปลผลแตกต่างกันไป

บ้างในบางค่าเกณฑ์การแปลความหมายที่เหมาะสมในการทําโครงการนี ้(รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด
(2545)) 
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เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ย         ความหมาย 
4.51 – 5.00   ดีมาก 
3.51 – 4.50   ดี 
2.51 – 3.50   พอใช้ 
1.51 – 2.50   ตํ่า 
1.00 – 1.50   ตํ่ามาก 

 
3.6.2 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยใช้สูตรทางสถิติ ดังต่อไปนี้ 

3.6.2.1 การหาค่าเฉล่ีย ( X ) คํานวณจากสูตร 

X 	
∑ X
N

 

  
เม่ือ X         หมายถึง    ค่าเฉลี่ย 

   ∑X     หมายถึง    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
             หมายถึง    จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 

 3.6.2.2 การหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คํานวณจากสูตร 
 

S. D. 	
N∑ x ∑ x

N N 1
 

  
 เม่ือ . . หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    หมายถึง  คะแนนแต่ละตัว 
    หมายถึง  จํานวนคนของประชากร  

 3.6.2.3 การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 

          P =  	  
 

 เม่ือ P  หมายถึง  ค่าร้อยละ 
   f หมายถึง  ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
   n หมายถึง  จํานวนความถ่ีทั้งหมด 
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3.6.2.4 การหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) คํานวณจากสูตร 
 

N

N

1i
2)i(X





μ

σ  

  
 เม่ือ σ หมายถึง  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   ix  หมายถึง  ค่าตัวแปร  

   μ หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 
 N หมายถึง  จํานวนตัวแปรท้ังหมด 
 
3.6.2.5 การหาค่าเฉล่ีย (μ) คํานวณจากสูตร 
 

N
Xμ  

 
 เม่ือ  μ  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 

   X   หมายถึง  ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
  N  หมายถึง  จํานวนข้อมูลทั้งหมด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัย เพ่ือสร้างชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนช้ัน ปวช.1 ท่ีเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ภาคเรียนที่ 2/2559 
โดยใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดขอนแก่น ท้ังน้ีผู้วิจัยได้
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการสร้างชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
4.2 ผลการหาคุณภาพชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนใช้และหลังใช้

ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมท้ังผลต่างของคะแนนและเป็นร้อยละ 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อชุด

สาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
 

4.1 ผลการสร้างชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

 4.1.1 ลักษณะของชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง มีขนาด กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 80 
เซนติเมตร และสูง 8 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.1.1 ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง แบบทดสอบและคู่มือการใช้งาน 
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 4.1.2 คู่มือการใช้งาน 
  4.1.2.1 คู่มือการใช้งานชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
 4.1.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มีท้ังหมด 2 ชุด ประกอบด้วย 
  4.1.3.1 แบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
  4.1.3.2 แบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
 
4.2 ผลการหาคุณภาพชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการหาคุณภาพชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน  

 
หัวข้อประเมิน 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 (X̅

) 

ค่า
เบ

ี่ยง
เบ

น 
มา

ตร
ฐา

น 
(S

.D
.) 

แป
ลผ

ล 

ลักษณะทางกายภาพทั่วไป    
1.1 มีความแข็งแรงทนทาน 5.00 0.00 ดีมาก 
1.2 การออกแบบช้ินส่วนสามารถประกอบได้ง่าย 4.66 0.57 ดีมาก 
1.3 การออกแบบดึงดูดเร้าความสนใจ 4.66 0.57 ดีมาก 
1.4 มีรูปทรงและขนาดมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.66 0.57 ดีมาก 
1.5 อุปกรณ์แต่ละช้ินแสดงผลได้ชัดเจน 4.66 0.57 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมลักษณะทางกายภาพทั่วไป 4.73 0.25 ดีมาก 
ลักษณะการใช้งาน    
2.1 การเตรียมติดต้ังอุปกรณ์และการทดลองทําได้สะดวก 5.00 0.00 ดีมาก 
2.2 มีความคล่องตัวในการใช้และการปฏิบัติการทดลอง 4.33 0.57 ดี 
2.3 มีประสิทธิภาพในการทดลองและผลการทดลองถูกต้อง 4.66 0.57 ดีมาก 
2.4 มีความคงทนแข็งแรง 5.00 0.00 ดีมาก 
2.5 ใช้สะดวกและปลอดภัยในขณะปฏิบัติการทดลอง 4.33 0.57 ดี 
เฉลี่ยรวมลักษณะการใช้งาน 4.66 0.31 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการหาคุณภาพชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน (ต่อ) 
 

หัวข้อประเมิน 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 (X̅

) 

ค่า
เบ

ี่ยง
เบ

น 
มา

ตร
ฐา

น 
(S

.D
.) 

แป
ลผ

ล 

การบํารุงรักษาและการซ่อมแซม    
3.1 การบํารุงรักษาทําได้ง่าย สะดวกในการใช้และเก็บรักษา 5.00 0.00 ดีมาก 
3.2 การจัดหาอุปกรณ์เพ่ือการซ่อมแซมทําได้สะดวก 5.00 0.00 ดีมาก 
3.3 การซ่อมแซมไม่ทําให้อุปกรณ์อ่ืนๆ เสียหาย 4.66 0.57 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมการบํารุงรักษาและการซ่อมแซม 4.88 0.32 ดีมาก 
ด้านคู่มือการใช้งาน    
4.1 คําอธิบายส่วนประกอบของสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ 5.00 0.00 ดีมาก 
4.2 คําช้ีแจง วิธีการใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ชัดเจนเข้าใจง่าย 5.00 0.00 ดีมาก 
4.3 ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม อ่านทําความเข้าใจได้ง่าย 4.66 0.57 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมด้านคู่มือการใช้งานชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 4.88 0.32 ดีมาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.76 0.29 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 4.1 ผลการหาคุณภาพของชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ภาพรวมของความ

คิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ( X̅= 4.76, S.D. = 0.29 )  
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านด้านชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง เฉลี่ยรวม

ลักษณะทางกายภาพท่ัวไปคะแนนรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X̅ = 4.73, S.D. = 0.25 ) คะแนนที่มากสุด
ใ น หั ว ข้ อ ลั ก ษณะท า ง ก า ย ภ าพ ท่ั ว ไ ป  คื อ  มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ท นท า น  ซ่ึ ง ไ ด้ ค ะ แ นน 
 (X̅ = 5.00, S.D. = 0.00 ) และคะแนนที่น้อยสุดในหัวข้อลักษณะทางกายภาพท่ัวไป คือ การ
ออกแบบช้ินส่วนสามารถประกอบได้ง่าย, การออกแบบดึงดูดเร้าความสนใจ, มีรูปทรงและขนาดมี
ความเหมาะสมต่อการใช้งาน , อุปกรณ์แต่ละช้ินแสดงผลได้ ชัดเจน  ซ่ึ ง ไ ด้คะแนนเท่ากับ  
( X̅ = 4.66, S.D. = 0.57) เฉลี่ยรวมในหัวข้อลักษณะการใช้งานคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก  
( X̅ = 4.66, S.D. = 0.31 ) คะแนนท่ีมากสุดในหัวข้อลักษณะการใช้งาน คือ การเตรียมติดต้ังอุปกรณ์
แ ล ะ ก า ร ท ด ล อ ง ทํ า ไ ด้ ส ะ ด ว ก  แ ล ะ มี ค ว า ม ค ง ท น แ ข็ ง แ ร ง  ซ่ึ ง ไ ด้ ค ะ แ น น เ ท่ า กั บ  
( X̅ = 5.00, S.D. = 0.00) และคะแนนที่น้อยท่ีสุดในหัวข้อลักษณะการใช้งาน คือ มีความคล่องตัวใน
การใช้และการปฏิบัติการทดลอง, ใช้สะดวกและปลอดภัยในขณะปฏิบัติการทดลอง ซ่ึงได้คะแนน
เท่ากัน ( X̅ = 4.33, S.D. = 0.57) เฉลี่ยรวมในหัวข้อการบํารุงรักษาและการซ่อมแซมคะแนนรวม
เฉลี่ยนอยู่นระดับดีมาก ( X̅ = 4.88, S.D. = 0.32) คะแนนที่มากท่ีสุดในหัวข้อการบํารุงรักษาและการ
ซ่อมแซม คือ การบํารุงรักษาทําได้ง่าย สะดวกในการใช้และเก็บรักษา และการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือการ
ซ่อมแซมทําได้สะดวก ซ่ึงได้คะแนนเท่ากับ ( X̅ = 5.00, S.D. = 0.00) คะแนนที่ได้น้อยท่ีสุดในหัวข้อ
การบํารุงรักษาและการซ่อมแซมคือ การซ่อมแซมไม่ทําให้อุปกรณ์อ่ืนๆ เสียหาย ซ่ึงได้คะแนนเท่ากับ  
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( X̅ = 4.66, S.D. = 0.57) เฉลี่ยนคะแนนรวมในหัวข้อคู่มือการใช้งานคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
มาก ( X̅ = 4.88, S.D. = 0.32) คะแนนที่มากท่ีสุดในหัวข้อคู่มือการใช้งาน คือ คําอธิบายส่วนประกอบ
ของสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ และคําช้ีแจงวิธีการการใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ชัดเจนเข้าใจง่าย ซ่ึง
ได้คะแนนเท่ากับ ( X̅ = 5.00, S.D. = 0.00 ) คะแนนรวมที่น้อยท่ีสุดในหัวข้อคู่มือการใช้งาน คือ 
ภ า ษ า ท่ี ใ ช้ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม อ่ า น ทํ า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ไ ด้ ง่ า ย  ซ่ึ ง ไ ด้ ค ะ แ น น เ ท่ า กั บ 
 ( X̅ = 4.66, S.D. = 0.57 ) 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง มี
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.2  

 
ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
 

ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน 
คะแนนก่อนเรียน 

20 คะแนน 
คะแนนหลังเรียน 

20 คะแนน 
ผลต่างที่เพ่ิมขึน้ 

 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

นายจักรพล โปดนอก 4.00 20.00 13.00 65.00 9.00 45.00 
นายชญานนท์ กาบบัวลอย 9.00 45.00 16.00 80.00 7.00 35.00 
นายณัฐวุฒิ สีทะโคตร 8.00 40.00 18.00 90.00 10.00 50.00 
นายธีรภัทร ครองสุริยวงค์ 9.00 45.00 17.00 85.00 8.00 40.00 
นายอภิวัฒน์ ชัยปัญญา 7.00 35.00 13.00 65.00 6.00 30.00 
นายวิสิษฐิวรรธน์ ป้องนาม 10.00 50.00 15.00 75.00 5.00 25.00 
นางสาวอฤโณทัย ท่ีรักษา 14.00 70.00 20.00 100.00 6.00 30.00 
เฉล่ียรวม 8.71 43.57 16.00 80.00 7.28 36.42 

 
จากตารางการเปรียบเทียบคะแนนก่อนใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง และหลังใช้ชุดสาธิต

วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง จะเห็นได้ว่าก่อนใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง จะทําคะแนนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า 
เฉลี่ยแล้วทําได้ 8.71 จากเต็ม 20 คะแนน ซ่ึงเทียบเท่ากับ ร้อยละ 43.57 แต่เม่ือนักเรียนได้ชุดสาธิต
วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ไปศึกษาแล้วมาทําแบบทดสอบอีกครั้ง ทําให้ผลการทดสอบมีคะแนนเพิ่มขึ้น 
โดยทําคะแนนได้เฉลี่ย 16.00 คะแนน จากเต็ม 20 คะแนน คิดเทียบได้เท่ากับร้อยละ 80.00 เม่ือคิด
เทียบผลคะแนนแตกต่างท่ีเพ่ิมขึ้นระหว่างก่อนใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง และหลังใช้ชุดสาธิต
วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง จะเห็นว่านักเรียนทําคะแนนเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 7.28 คะแนน หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
36.42 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อชุดสาธิต
วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 

ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  

 
หัวข้อความคิดเห็น 

 
ค่าเฉล่ีย 

(μ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(σ ) 

 
แปลผล 

1. ชุดสาธิตดึงดูดความสนใจ 4.71 0.45 ดีมาก 
2. ความสวยงามของชุดสาธิต 4.85 0.34 ดีมาก 
3. ความสะดวกในการใช้งานชุดสาธิต 4.85 0.34 ดีมาก 
4. ความปลอดภัยในการใช้งานชุดสาธิต 4.14 0.63 ดีมาก 
5. ขนาดของชุดสาธิตมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.14 0.63 ดีมาก 
6. ความคงทนแข็งแรงของชุดสาธิต 4.85 0.34 ดีมาก 
7. ชุดสาธิตสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 4.85 0.34 ดีมาก 
8. ชุดสาธิตสามารถใช้งานได้จริง 4.85 0.34 ดีมาก 
9. ชุดสาธิตสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน 

4.57 0.49 ดีมาก 

10. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดสาธิต 4.71 0.45 ดีมาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.65 0.11 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 4.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง โดยภาพรวม

ของความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก ( μ = 4.65, σ  = 0.11 ) 
ความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียนหัวข้อท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดคือ ความสวยงามของ

ชุดสาธิต, ความสะดวกในการใช้งานชุดสาธิต, ความคงทนแข็งแรงของชุดสาธิต, ชุดสาธิตสามารถ
มอง เห็ น ไ ด้ ชั ด เ จน , ชุ ดสา ธิตสามารถ ใ ช้ ง าน ได้ จ ริ ง  ความคิ ด เ ห็นอ ยู่ ในระ ดับ  ดี ม าก  
( μ = 4.85, σ  = 0.34) หัวข้อท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุดคือ ความปลอดภัยในการใช้งานชุดสาธิต  
และขนาดของ ชุดสาธิตมีความเหมาะสมต่อการใ ช้งานความคิดเ ห็นอ ยู่ ในระดับ  ดีมาก  
( μ = 4.68, σ  = 0.48) 
 
 



20 

บทท่ี5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือสร้างชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง โดยการศึกษาในครั้งน้ีจะใช้

การทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 สาขางานโครงสร้าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ท่ีเรียนในรายวิชางานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ภาคเรียนท่ี 2/2559 โดยใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
 5.1.1 ในการวิจัยครั้งน้ีได้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
 5.1.2 คุณภาพของชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง โดยภาพรวมของความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับ ดีมาก (	X̅ = 4.76, S.D. = 0.29 ) เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 5.1.3 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างเช่ือมก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.71 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 43.57 และ หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.00 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 80.00 ผลต่างท่ีเพ่ิมขั้นเฉลี่ยเป็นคะแนน 7.28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.42 เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้แสดงว่าผู้เรียนท่ีเรียนด้วยชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง มีความรู้สูงขึ้นจริง 

5.1.4 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ในระดับ ดีมาก  
( μ = 4.65, σ  = 0.11 ) เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลวิจัยพบว่าการวิเคราะห์หาคุณภาพของชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง โดยภาพรวม
ของความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X̅ = 4.76, S.D. = 0.29 ) ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของฐิติมา อ่ิมสุข (2562) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันปวช.1 ที่เรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาพรวมของความคิดเห็น
อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (	X̅ = 4.91, S.D. = 0.09 ) 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขางาน
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โครงสร้าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนเฉลี่ย 16.00 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.00 ก่อนเรียนเฉลี่ย 8.71 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 43.57 
พบว่าคะแนนหลังใช้ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่างสูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ย 7.28 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 
36.42 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์ ศรีสุวรรณ (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้
ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง‚การวิเคราะห์รายการค้า ของนักเรียนวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีจากผลการทดสอบ
วิชาบัญชีเบื้องต้น1 ครั้งท่ี1 ปรากฏว่าการทดสอบก่อนเรียนดําเนินการเรียนการสอนและให้นักเรียน
แต่ละคนทําชุดฝึกปฏิบัติให้ครบท้ัง 5 ชุดเสร็จแล้วทําแบบทดสอบหลังเรียนและนําข้อมูลต่างๆมาทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบัญชีเบ้ืองต้น1 เรื่องการ
วิเคราะห์รายการค้าของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน (16.0) สูงกว่าก่อนเรียน (9.3) 

จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงาสว่าง ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขางานโครงสร้าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง อยู่ในระดับ ดี

มาก ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ ( μ = 4.65, σ  = 0.11 ) ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของ ทิพวรรณ พลอย
งาม (2554) ท่ีกล่าวนักเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทย- ์คณิต แผนการเรียนภาษา-สังคม แผนการเรียนอาชีพ มีความ
พึงพอใจในระดับดี 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับ การเรียนการสอนท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงและพัฒนาในการทําวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1) การเรียนด้วยชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่างยังสามารถนําไปใช้กับรายวิชาอ่ืนได้ 
2) ควรจะนําไปใช้กับการจัดกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องต่อไปด้วย 
3) ควรบอกรายละเอียดของขาที่ใช้งานให้ชัดเจน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่างในรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือเป็น 

การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 
2) ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่างคู่กับวิธีการสอนรูปแบบ 

อ่ืนๆ 
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บรรณานุกรม 
ใกล้รุ่ง นคราวนากุล (2547 : 70) ได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจไว้ว่า เป็นการวัดด้วยทัศนคติ หรือ 
  เจตคติท่ีเป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกท่ีค่อนข้างซับซ้อนยากที่จะวัดได้โดยตรง 
ชุณห์พิมาณ บุญมี (2554) ได้ศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ใน 

รายวิชาการบัญชีการเงินสาหรับนักศึกษาสาขางานการบัญชีระดับปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยี
โปลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่นักศึกษาให้ความสนใจในการทาแบบฝึกเสริมทักษะเอาใจใส่ต่อ
การทากิจกรรมต่างๆ 

ชัยยงค์ พรหมวงค์ (2556) ได้ให้ทัศนะว่า “สื่อการสอนหมายถึง วัสดุ (สิ้นเปลือง) อุปกรณ์ 
  (เครื่องมือท่ีไม่ผุพังได้ง่าย) และวิธีการ (กจิกรรม ละคร เกมส์ การทดลอง ฯลฯ) ท่ีใช้เป็นสื่อ  
  ให้ผู้สอนสามารถส่งหรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติ (อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนะและ 
  ค่านิยม) และทักษะไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” และได้กล่าวไว้ว่าประเภทสื่อการ 
  สอนมีการแบ่งได้หลายแบบตามทัศนะของผู้แบ่งได้เป็น 2 ทัศนะใหญ่ๆ คือ แบ่งตามลักษณะ 
  รูปร่างและแบ่งตามลักษณะการนําสื่อไปใช้ 
ฐิติมา อ่ิมสุข (2562) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผงสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน 

ปวช.1 ที่เรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาคเรียนท่ี 2/2562 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาพรวมของ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี 

ทิพวรรณ พลอยงาม (2554) ได้ศีกษางานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียโดย 
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้4 MAT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีแผนการเรียนต่างกัน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสกฤษฎ์จํานวน 
120 คน จาก 3 แผนการเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ การเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียโดย 
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT , สื่อมัลติมีเดีย , แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน , แบบ
ประเมิน ช้ินงานภาคปฏิบัติ, แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

ทองอินทร์ ภูมิประสาท (2547 : 57) ได้กลา่วถึงแนวคิดของแฮทฟิลด์ (Hayfild and Human : 1998)  
  ท่ีได้พัฒนาแนวคิดของนักวิจัยต่าง ๆ มาเป็นเคร่ืองมือวัดความพึงพอใจ ประกอบด้วย 
  องค์ประกอบ 5 
พันธ์ศักด์ิ พุฒิมานิตพงศ์. เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. กรุงทพฯ : เอช.เอ็น.กรุ๊ป, 2549. 
__________________. ทฤษฎีงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : เจริญรุ่งเรืองการ 
 พิมพ์, 2548  
__________________. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เ บ้ืองต้น .  กรุงเทพฯ : เอช .เอ็น .กรุ๊ป ,    
 2537. 
นันท์ ศรีสุวรรณ (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง‚การวิเคราะห์รายการ 
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ค้าของนักเรียนวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีจากผลการทดสอบวิชาบัญชีเบ้ืองต้น1คร้ังท่ี1 
ปรากฏว่ามีนักเรียนจํานวน 10 คนไม่สามารถทําการวิเคราะห์รายการค้าได้เน่ืองจากจําแนก
ประเภทสินทรัพย์หน้ีสินและส่วนของเจ้าของไม่ได้ทําแบบฝึกปฏิบัติไม่ได้ผู้วิจัยจึงได้ตระหนัก
ถึงความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนวิชาบัญชีให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

อธิพร ศรียมก (2556) กล่าวว่า สื่อการสอนหมายถึง อะไรก็ได้ (ท่ีไม่ใช่ครูพูดปากเปล่าเพียงอย่าง 
  เดียว) ที่ทําให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างน่าสนใจ สนุกต่ืนเต้น และทําให้เกิดประสิทธิภาพ 
  ในการเรียนการสอน 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
คู่มือการใช้งานชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
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คู่มือการใช้งาน 
 
คําเตือน ควรตัดไฟทุกคร้ังก่อนต่อวงจรและตรวจสอบวงจรให้ถูกต้อง 
สวนประกอบของชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 

 
รูปส่วนประกอบของชุดสาธิตวงจรไฟฟ้า 

 

ส่วนท่ี 1 มีส่วนประกอบ ไดแ้ก่ 
- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์กลม 32 W 
- บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส ์
- บัลลาสต์ ชนิด ธรรมดา 
- สตาร์ทเตอร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปส่วนประกอบส่วนท่ี 1 
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หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์กลม 32 W 
หลอดฟลูออเรสเซนต์   (หรือที่เรียกว่าหลอดนีออน)  เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีให้แสงสว่าง มีลักษณะเป็น

หลอดแก้วรูปทรงกระบอก  เป็นหลอดตรง หรือดัดโค้งเป็นรูปอื่นๆ เปล่งแสงออกมาจากสารฟลูออเรสเซนต์ที่เคลือบอยู่
บนผิวภายในของหลอด เนื่องจากถูกกระตุ้น โดยรังสีอุลตราไวโอเลตไปกระทบกับสารเรืองแสงท่ีเคลือบไว้ท่ีผิวด้านใน
ของหลอด ทําให้เปล่งแสงสว่างออกมาได ้
 

 
รูปหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์กลม 32 W 

 
ขั้วต่อ คือ ขั้วต่อหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์กลม 32 W 

- แจ๊คเสียบสีดํา คือ คู่ขั้วต่อหลอดไฟ คู่ A 
- แจ๊คเสียบสแีดง คือ คู่ขั้วต่อหลอดไฟ คู่ B 

 
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

บัลลาสต์เป็นอุปกรณ์จําเป็นที่ต้องใช้ ต้องมีอยู่ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้หลอดไฟประเภท
ฟลูออเรสเซนต์ ประเภทหลอดคายประจุความดันสูง โดยมีหน้าท่ีควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปใน
ช้ัวหลอดให้มีค่าเหมาะสม สมํ่าเสมอตามแต่ละประเภท หลอดแต่ละชนิด แต่ละรุ่น แต่ละขนาด บัล
ลาสต์ประหยัดพลังงานที่ นิยมใช้กันมาก  คือ  บัลลาสต์โลว์ลอส  (Low Loss Ballast) และ
อิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ (Electronic Ballast)  

 
รูปบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้ัวต่อ 
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IN คือ คั้วต่อไฟเลี้ยงกระแสสลับ (AC 220 V) 
- แจ๊คเสียบสแีดง L (Line) 
- แจ๊คเสียบสีดํา N (Neutron) 

OUT คือ ขั้วต่อเอาต์พุตนําไปต่อกับขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
- แจ๊คเสียบสีดํา คือ คู่ขั้วต่อกับหลอดไฟ คู่ A 
- แจ๊คเสียบสแีดง คือ คู่ขั้วต่อกับหลอดไฟ คู่ B 

 

บัลลาสต์ชนิดธรรมดา 
 บัลลาสต์เป็นอุปกรณ์จําเป็นท่ีต้องใช้ ต้องมีอยู่ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้หลอดไฟ

ประเภทฟลูออเรสเซนต์ ประเภทหลอดคายประจุความดันสูง โดยมีหน้าท่ีควบคุมกระแสไฟฟ้าท่ีผ่าน
เข้าไปในช้ัวหลอดให้มีค่าเหมาะสม สมํ่าเสมอตามแต่ละประเภท หลอดแต่ละชนิด แต่ละรุ่น แต่ละ
ขนาด บัลลาสต์ประหยัดพลังงานที่นิยมใช้กันมาก คือ บัลลาสต์โลว์ลอส (Low Loss Ballast) และ
อิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ (Electronic Ballast)  
 
 
 
 
 
 

รูปบัลลาสต์ชนิดธรรมดา 
 

จากรูปบัลลาสต์การต่อบัลลาสต์จะเป็นการต่อแบบ อนุกรม 
- แจ๊คเสียบ IN คือ อินพุต ที่ต่อมาจาก L (Line) 
- แจ๊คเสียบ OUT คือ เอาต์พุต เพ่ือนําไปต่อเข้ากับหลอดไฟ 

 
สตาร์ทเตอร์ 

สตาร์ทเตอร์ คือ สวิตช์อัตโนมัติ มีหน้าท่ีทําให้เริ่มเกิดประจุขึ้นในหลอดไฟประกอบด้วยแผ่น
โลหะคู่ ประกบติด เม่ือรับความร้อนจะเกิดการขยายตัวได้ไม่เท่ากัน ทําให้วงจรเปิดสตาร์ทเตอร์ต่อ
แบบขนานกับวงจรไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 

รูปสตาร์ทเตอร์ 

OUT 

IN 

ข้ัวต่อ 
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จากรูปสตาร์ทเตอร์ใช้สําหรับหลอดไฟประเภทฟลูออเรสเซนต์ลักษณะการต่อสตาร์ทเตอร์ คือ การต่อ
ขนานกับหลอดไฟ 

- แจ๊คเสียบสีดํา คือ ขั้วต่อกับหลอดไฟ ขั้ว A 
- แจ๊คเสียบสแีดง คือ ขั้วต่อกับหลอดไฟ ขั้ว B 

 
ส่วนท่ี 2 มีส่วนประกอบได้แก่ 

- หลอดสั้น 10 W 
- บัลลาสต์ ชนิด ธรรมดา 
- สตาร์ทเตอร์ 

 
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ส้ัน 10 W 
หลอดฟลูออเรสเซนต์   (หรือทีเ่รียกว่าหลอดนีออน)  เป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีให้แสงสว่าง มีลักษณะเป็นหลอดแก้วรูป
ทรงกระบอก  เปน็หลอดตรง หรือดัดโค้งเป็นรูปอื่นๆ เปล่งแสงออกมาจากสารฟลูออเรสเซนต์ที่เคลือบอยู่บนผิวภายใน
ของหลอด เนื่องจากถูกกระตุ้น โดยรังสีอุลตราไวโอเลตไปกระทบกบัสารเรืองแสงที่เคลือบไว้ท่ีผิวด้านในของหลอด ทําให้
เปล่งแสงสว่างออกมา 

 
รูปหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ส้ัน 10 W 

 

ขั้วต่อ คือ ขั้วต่อหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 10 W 
- แจ๊คเสียบสีดํา คือ คู่ขั้วต่อหลอดไฟ คู่ A 
- แจ๊คเสียบสแีดง คือ คู่ขั้วต่อหลอดไฟ คู่ B 

 

บัลลาสต์ชนิดธรรมดา 
 บัลลาสต์เป็นอุปกรณ์จําเป็นท่ีต้องใช้ ต้องมีอยู่ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้หลอดไฟ

ประเภทฟลูออเรสเซนต์ ประเภทหลอดคายประจุความดันสูง โดยมีหน้าท่ีควบคุมกระแสไฟฟ้าท่ีผ่าน
เข้าไปในช้ัวหลอดให้มีค่าเหมาะสม สมํ่าเสมอตามแต่ละประเภท หลอดแต่ละชนิด แต่ละรุ่น แต่ละ
ขนาด บัลลาสต์ประหยัดพลังงานที่นิยมใช้กันมาก คือ บัลลาสต์โลว์ลอส (Low Loss Ballast) และ
อิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ (Electronic Ballast)  
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รูปบัลลาสต์ชนิดธรรมดา 
 
จากรูปบัลลาสต์การต่อบัลลาสต์จะเป็นการต่อแบบ อนุกรม 

- แจ๊คเสียบ IN คือ อินพุต ที่ต่อมาจาก L (Line) 
- แจ๊คเสียบ OUT คือ เอาต์พุต เพ่ือนําไปต่อเข้ากับหลอดไฟ 

 
สตาร์ทเตอร์ 

สตาร์ทเตอร์ คือ สวิตช์อัตโนมัติ มีหน้าท่ีทําให้เริ่มเกิดประจุขึ้นในหลอดไฟประกอบด้วยแผ่น
โลหะคู่ ประกบติด เม่ือรับความร้อนจะเกิดการขยายตัวได้ไม่เท่ากัน ทําให้วงจรเปิดสตาร์ทเตอร์ต่อ
แบบขนานกับวงจรไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปสตาร์ทเตอร์ 
จากรูปสตาร์ทเตอร์ใช้สําหรับหลอดไฟประเภทฟลูออเรสเซนต์ลักษณะการต่อสตาร์ทเตอร์ คือ การต่อ
ขนานกับหลอดไฟ 

- แจ๊คเสียบสีดํา คือ ขั้วต่อกับหลอดไฟ ขั้ว A 
- แจ๊คเสียบสแีดง คือ ขั้วต่อกับหลอดไฟ ขั้ว B 

 
 
ส่วนท่ี 3 หลอดสว่าง 

- หลอดไส้ 40W จํานวน 4 หลอด  
หลอดสว่าง 

หลอดไส้ร้อนแบบธรรมดา หรือ หลอดความร้อน หรือ หลอดไส้ (อังกฤษ: incandescent 
light bulb, incandescent lamp หรือ incandescent light globe) ให้แสงสว่างโดยการให้ความ
ร้อนแก่ไส้หลอดที่เป็นลวดโลหะกระท่ังมีอุณหภูมิสูงและเปล่งแสง หลอดแก้วที่เติมแก๊สเฉื่อยหรือเป็น

OUT 

IN 

ข้ัวต่อ 
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สุญญากาศป้องไม่ให้ไส้หลอดท่ีร้อนสัมผัสอากาศ ในหลอดฮาโลเจน กระบวนการทางเคมีคืนให้โลหะ
เป็นไส้หลอด ซ่ึงขยายอายุการใช้งาน หลอดไฟฟ้าน้ีได้รับกระแสไฟฟ้าจากเทอร์มินอลต่อสายไฟ 
(feed-through terminal) หรือลวดที่ฝังในแก้ว หลอดไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้ในเต้ารับซ่ึงสนับสนุนหลอด
ไฟฟ้าทางกลไกและเช่ือมกระแสไฟฟ้าเข้ากับเทอร์มินอลไฟฟ้าของหลอด 

 
รูปหลอดไฟสว่าง 

 
หลอดสว่างประกอบไปด้วย ขั้วหลอด L และ N  

- แจ๊คเสียบสแีดง คือ ขั้วต่อ L 
- แจ๊คเสียบสีดํา คือ ขั้วต่อ N 

 

ส่วนท่ี 4 สวิตช์ควบคุมไฟฟา้ 
 - สวิตซ์ควบคุมด้วยแสง 
 - สวิตช์ ธรรมดา 
 - สวิตช์ 2 ทาง 
 
สวิตซ์ควบคุมด้วยแสง 

สวิตซ์แสงแดดAC 220V 10A สําหรับเปิดปิดไฟอัตโนมัติ โดยใช้แสงเป็นตัวกําหนดในการสั่ง
เปิดปิดไฟ เซ็นเซอร์แสงมีหลักการทํางานโดยอาศัยความเข้มของแสงเป็นตัวแปลสําคัญท่ีเปลี่ยนแปลง
ความต้านทานชนิดท่ีไวต่อแสงของLight Dependent Resistor(LDR) ที่ต่อกับ Bimetal เม่ือมีแสง
น้อยหรือไม่มีแสงเลยจะทําให้ความต้านทานของLDRเปลี่ยน และยอมให้กระแสไฟผ่าน ซ่ึงกระแสไฟ
ทําให้เกิดความร้อนของ Bimetal ทําให้แผ่นหน้าสัมผัสท่ีเป็นโลหะโค้งงอแตะสัมผัสกัน เป็นการเปิด
สวิทช์ใช้งานจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้ นิยมนําตัวสวิทช์แสงมาใช้กับไฟถนนมากเพื่อ
ส่ังให้ไฟถนนเปิดปิดโดยอัตโนมัติ 
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รูปสวิตช์ควบคุมด้วยแสง 
 

สวิตซ์ ควบคุมด้วยแสงประกอบด้วย ขั้ว ไลน์(L) นิวตรอน(N) โหลด(Load) 
 

สวิตช์ ธรรมดา 
สวิตช์ คือ อุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจร หรือกล่าวง่าย ๆ 

คือ อุปกรณ์เปิด ปิดกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้า

 
รูปสวิตช์ธรรมดา 

 
 

โหลด 

L (ไลน์) 

N นิวตรอน 
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ส่วนประกอบของสวิตช์ประกอบไปด้วย สวิตช์ IN/OUT 
- SW IN 1 คือ แจ๊คเสียบขาเขา้สวิตช์ตัวที่ 1 
- SW IN 2 คือ แจ๊คเสียบขาเขา้สวิตช์ตัวที่ 2 
- SW IN 3 คือ แจ๊คเสียบขาเขา้สวิตช์ตัวที่ 3 
- SW OUT 1 คือ แจ๊คเสียบขาออกสวิตช์ตัวที่ 1 
- SW OUT 2 คือ แจ๊คเสียบขาออกสวิตช์ตัวที่ 2 
- SW OUT 3 คือ แจ๊คเสียบขาออกสวิตช์ตัวที่ 3 

 
 

สวิตช์ 2 ทาง 
สวิตช์สองทาง สามารถบังคับการไหลของกระแสไฟฟ้าได้สอง ทาง คือ ถ้ากระแสไฟฟ้าไหล

ผ่านทางใดทางหน่ึงอีกทางหนึ่งจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เช่น สวิตช์ไฟที่บันไดที่สามารถเปิด-ปิดได้
ทั้งอยู่ช้ันบนและช้ันล่าง ทําให้สะดวกในการใช้ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

รูปโครงสร้างของสวิตช์ 2 ทาง 
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รูปสวิตช์ 2 ทาง 

ส่วนประกอบของสวิตช์ 2 ทาง ประกอบไปด้วย 
SW 1  -    หมายเลข 2 คือ แจ๊คเสียบ INPUT  

- หมายเลข 1 คือ แจ๊คเสียบหมายเลขตามรูปโครงสร้าง 
- หมายเลข 3 คือ แจ๊คเสียบหมายเลขตามรูปโครงสร้าง 

SW2 -    หมายเลข 2 คือ แจ๊คเสียบ OUTPUT 
- หมายเลข 1 คือ แจ๊คเสียบหมายเลขตามรูปโครงสร้าง 
- หมายเลข 3 คือ แจ๊คเสียบหมายเลขตามรูปโครงสร้าง 

 
 
ส่วนท่ี 5  สะพานไฟ 

สะพานไฟ, คัตเอาต์ หรือ ตัวตัดวงจร, เซอร์กิตเบรกเกอร์  เป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้ตัดตอนแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าออกจากวงจรไฟฟ้า เช่น ตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านออกจากแหล่งจากไฟภายนอกเป็นต้น 
นอกจากทําหน้าท่ีเป็นสวิตซ์ไฟฟ้าเม่ือผู้ใช้สั่งการแล้ว ยังทาํหน้าท่ีตัดการจ่ายไฟโดยอัตโนมัติได้เม่ือมี
เหตุ ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟดูด ไฟรั่ว ไฟตก ไฟเกิน ได้แล้วแต่ความสามารถของสะพานไฟท่ีใช้ 
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รูปสะพานไฟ 
 

- แจ๊คเสียบสแีดง คือ L ไว้สําหรับนําไปใช้งานต่อวงจรไฟฟ้า 
- แจ๊คเสียบสีดํา คือ N ไว้สําหรับนําไปใช้งานต่อวงจรไฟฟ้า 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินคุณภาพ 
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แบบประเมินคุณภาพ 
การสร้างชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 

 
คําช้ีแจง  

แบบประเมินที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาคุณภาพ การสร้างชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสง
สว่าง โดยผู้เช่ียวชาญ รายวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น รหัสวิชา 2100-1006 
แบบประเมินมี 3 ขั้นตอน 

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ประเมิน  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมิน 

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 
ตอนท่ี 1 รายละเอียดเก่ียวกับสถานภาพผู้ประเมิน 

กรุณาทําเครื่องหมาย () ในวงเล็บหน้าขอ้ความที่ตรงกับความเป็นจริง 
1. เพศ     (  ) ชาย 

(  ) หญิง 
2. คุณวุฒิ     (  ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

(  ) ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
(  ) ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
(  ) อ่ืนๆ…………………………. 

3. ประสบการณ์ด้านการสอน   (  ) ตํ่ากว่า 3 ปี 
(  ) 3-5 ปี 
(  ) 6-10 ปี 
(  ) มากกว่า 10 ปี 

4. งานหรือหน้าที่ท่ีได้รับหมอบหมาย  (  ) สอนวิชาอุตสาหกรรม  แผนก..................................... 
(  ) สอนวิชาพาณิชยกรรม แผนก...................................... 
(  ) สอนวิชาสามัญ หมวดวิชา........................................... 
(  ) อ่ืนๆ....................................... 
 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
กรุณาทําเครื่องหมายถูก  (  ) ลงในช่องว่างตามระดับคะแนน ตามความคิดเห็นของ

ท่าน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมายดังน้ี 
ระดับ 5  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ  ดีมาก 
ระดับ 4  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ  ดี 
ระดับ 3  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ  ปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ  พอใช้ 
ระดับ 1  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ  ปรับปรุง 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมิน ( ต่อ ) 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ....................................................(ผู้ประเมิน) 
                                                                    (.....................................................) 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ลักษณะทางกายภาพทั่วไป      
1.1 มีความแข็งแรงทนทาน      
1.2 การออกแบบช้ินส่วนสามารถประกอบได้ง่าย      
1.3 การออกแบบดึงดูดเร้าความสนใจ      
1.4 มีรูปทรงและขนาดมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน      
1.5 อุปกรณ์แต่ละช้ินแสดงผลได้ชัดเจน      
ลักษณะการใช้งาน      
2.1 การเตรียมติดต้ังอุปกรณ์และการทดลองทําได้สะดวก      
2.2 มีความคล่องตัวในการใช้และการปฏิบัติการทดลอง      
2.3 มีประสิทธิภาพในการทดลองและผลการทดลองถูกต้อง      
2.4 มีความคงทนแข็งแรง       
2.5 ใช้สะดวกและปลอดภัยในขณะปฏิบัติการทดลอง      
การบํารุงรักษาและการซ่อมแซม      
3.1 การบํารุงรักษาทําได้ง่าย สะดวกในการใช้และเก็บรักษา      
3.2 การจัดหาอุปกรณ์เพ่ือการซ่อมแซมทําได้สะดวก      
3.3 การซ่อมแซมไม่ทําให้อุปกรณ์อ่ืนๆ เสียหาย      

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ด้านคู่มือการใช้งาน      
4.1 คําอธิบายส่วนประกอบของส่ือเสริมทักษะการเรียนรู ้      
4.2 คําช้ีแจง วิธีการใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ชัดเจนเข้าใจง่าย      
4.3 ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม อ่านทําความเข้าใจได้ง่าย      
รวม      
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ผลการหาคุณภาพชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

หัวข้อประเมิน 

ผลการประเมิน 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 (X̅

) 

แป
ลผ

ล 

 ค
นที่

 1
 

 ค
นที่

 2
 

 ค
นที่

 3
 

ลักษณะทางกายภาพทั่วไป 
1.1 มีความแข็งแรงทนทาน 5 5 5 5.00 ดีมาก 
1.2 การออกแบบช้ินส่วนสามารถประกอบได้ง่าย 4 5 5 4.66 ดีมาก 
1.3 การออกแบบดึงดูดเร้าความสนใจ 4 5 5 4.66 ดีมาก 
1.4 มีรูปทรงและขนาดมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4 5 5 4.66 ดีมาก 
1.5 อุปกรณ์แต่ละช้ินแสดงผลได้ชัดเจน 5 4 5 4.66 ดีมาก 
การบํารุงรักษาและการซ่อมแซม 
2.1 การเตรียมติดต้ังอุปกรณ์และการทดลองทําได้สะดวก 5 5 5 5.00 ดีมาก 
2.2 มีความคล่องตัวในการใช้และการปฏิบัติการทดลอง 4 5 4 4.33 ดี 
2.3 มีประสิทธิภาพในการทดลองและผลการทดลองถูกต้อง 4 5 5 4.66 ดีมาก 
2.4 มีความคงทนแข็งแรง 5 5 5 5.00 ดีมาก 
2.5 ใช้สะดวกและปลอดภัยในขณะปฏิบัติการทดลอง 4 5 4 4.33 ดี 
การบํารุงรักษาและการซ่อมแซม 
3.1 การบํารุงรกัษาทําได้ง่าย สะดวกในการใช้และเก็บ
รักษา 

5 5 5 5.00 ดีมาก 

3.2 การจัดหาอุปกรณ์เพ่ือการซ่อมแซมทําได้สะดวก 5 5 5 5.00 ดีมาก 
3.3 การซ่อมแซมไม่ทําให้อุปกรณ์อ่ืนๆ เสียหาย 4 5 5 4.66 ดีมาก 
ด้านคู่มือการใช้งาน 
4.1 คําอธิบายส่วนประกอบของส่ือเสริมทักษะการเรียนรู ้ 5 5 5 5.00 ดีมาก 
4.2 คําช้ีแจง วิธีการใช้สื่อเสริมทักษะการเรยีนรู้ชัดเจน
เข้าใจง่าย 

5 5 5 5.00 ดีมาก 

4.3 ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม อ่านทําความเข้าใจได้ง่าย 4 5 5 4.66 ดีมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.5 4.9 4.8 4.73 ดีมาก 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความพงึพอใจ 
ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
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แบบประเมินความพงึพอใจ 
การสร้างชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 

ของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  
ช้ันปีท่ี 1 กลุ่ม 2    สาขางานโครงสร้าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

 
คําช้ีแจง : แบบประเมินชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
        ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประเมิน 
        ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
        ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะผู้ประเมิน 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประเมิน 
        กรุณาทําเครื่องหมาย () ในวงเล็บหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
        1. เพศ   (  )  ชาย  (  )  หญิง 
        2. เกรดเฉลี่ยสะสม  (  )  ตํ่ากว่า 2.50  (  )  2.50 ขึ้นไป 
        3. อายุ    (  )  ตํ่ากว่า 18 ปี (  )  18 ปีขึ้นไป  
 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
        กรุณาทําเครื่องหมายถูก (  ) ลงในช่องว่างตามระดับคะแนน ตามความคิดเห็นของท่าน ซ่ึง
แบ่ง  ออกเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมายดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับ ดีมาก 
ระดับ 4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับ มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับ พอใช้ 
ระดับ 2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับ ตํ่า 
ระดับ 1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับ ตํ่ามาก 

 

หัวข้อความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ชุดสาธิตดึงดูดความสนใจ      
2. ความสวยงามของชุดสาธิต      
3. ความสะดวกในการใช้งานชุดสาธิต      
4. ความปลอดภัยในการใช้งานชุดสาธิต      
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะผู้ประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
5. ขนาดของชุดสาธิตมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน      
6. ความคงทนแข็งแรงของชุดสาธิต      
7. ชุดสาธิตสามารถมองเห็นได้ชัดเจน      
8. ชุดสาธิตกสามารถใช้งานได้จริง      
9. ชุดสาธิตสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน 

     

10. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดสาธิต      
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ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าแสงสว่างรายละเอียด
ดังนี้ 

 
หัวข้อความคิดเห็น 

 
ค่าเฉล่ีย 

(μ) 

ค่าเฉล่ีย
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(σ) 

 
แปลผล 

1. ชุดฝึกดึงดูดความสนใจ 4.71 0.45 ดีมาก 
2. ความสวยงามของชุดฝึก 4.85 0.34 ดีมาก 
3. ความสะดวกในการใช้งานชุดฝึก 4.85 0.34 ดีมาก 
4. ความปลอดภัยในการใช้งานชุดฝึก 4.14 063 ดีมาก 
5. ขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.14 0.63 ดีมาก 
6. ความคงทนแข็งแรงของชุดฝึก  4.85 0.34 ดีมาก 
7. ชุดฝึกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 4.85 0.34 ดีมาก 
8. ชุดฝึกสามารถใช้งานได้จรงิ 4.85 0.34 ดีมาก 
9. ชุดฝึกสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน 

4.57 0.49 ดีมาก 

10. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึก 4.71 0.45 ดีมาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.65 0.11 ดีมาก 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินคุณภาพ IOC 
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ใบประเมินคุณภาพ 
ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ 

เร่ือง ชุดสาธิตวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 
1 กลุ่ม 2 สาขางานโครงสร้าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น   
คําช้ีแจง ให้ท่านพิจารณาข้อความหรือข้อคําถามของแบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อความสอดคล้องของ
แบบสอบถาม 
 ทําเคร่ืองหมาย (√) ลงในช่องความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
 ระดับ  1  หมายถึง   ครอบคลุมประเด็น คําถามการวิจัย 
 ระดับ  0  หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
 ระดับ -1  หมายถึง   ไม่ครอบคลุมเน้ือหา 

จุดประสงค์ ข้อ ระดับความคิดเห็น 
1 0 -1 

ตอนท่ี 1      

1.1 บอกความสําคัญของวงจรไฟฟ้า 1    

2    
3    

4    

5    

1.2 บอกส่วนประกอบวงจรไฟฟ้า 6    
7    

8    

9    

10    

1.3 บอกหน้าที่ของส่วนประกอบวงจรไฟฟ้า 11    
12    

13    

14    

15    

1.4 บอกรูปแบบการต่อวงจรไฟฟ้า 16    

17    

18    

19    

20    
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ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ.................................................... 
(..................................................) 
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ผลการประเมินคุณภาพความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ 

จุดประสงค์ ข้อ ระดับความคิดเห็น  x  IOC 
คนท่ี1 คนท่ี2 คนที่3 

ตอนที่ 1        
1.2 บอกความสําคัญของวงจรไฟฟ้า 1 1 1 1 3 1 

2 0 1 1 3 1 
3 1 1 1 2 0.66 
4 1 1 1 3 1 
5 1 0 1 2 0.66 

1.2 บอกส่วนประกอบวงจรไฟฟ้า 6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 
10 1 1 1 3 1 

1.3 บอกหน้าท่ีของส่วนประกอบ
วงจรไฟฟ้า 

11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1 

1.4 บอกรูปแบบการต่อวงจรไฟฟ้า 16 1 1 1 3 1 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 1 3 1 
19 1 1 1 3 1 
20 1 1 1 3 1 

รวม  19 19 20 58 19.32 
ค่าเฉล่ีย  0.95 0.95 1 2.9 0.96 
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ภาคผนวก จ 
แบบทดสอบ ก่อนเรียน - หลงัเรียน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ช่ือ........................................นามสกุล..................................ช้ัน..................กลุ่ม..................เลขที.่........ 
คําช้ีแจง : 1. ข้อสอบมี 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   2. หากนักเรียนเกิดข้อสงสยัให้นักเรียนใช้วิจารณญาณในการทําข้อสอบน้ันด้วยตัวเอง 
ตอนที่1 ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย × ทับข้อที่ถูกที่สุดลงในกระดาษคําตอบเพียงข้อเดียว (20 
คะแนน) 

1. วงจรไฟฟ้ามีส่วนประกอบหลักที่จําเป็นอะไรบ้าง 
   ก. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ สวิตช์ และสายไฟ 
   ข. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ ฟิวส์ และสายไฟ 
   ค. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ และสายไฟ 
   ง. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ และสวิตช์  
2. การจะทราบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรทํางานอยู่ ต้องตรวจสอบที่ปริมาณไฟฟ้าใด 
   ก. เกิดความต้านทานขึ้นในวงจร   ข. มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจร 
   ค. มีแรงดันตกคร่อมวงจร   ง. ไม่มีความต้านทานข้ึนในวงจร 
3. ปัจจัยของสว่นประกอบวงจรไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับข้อใดต่อไปน้ี 
   ก. แรงดัน กระแส ความต้านทาน ข. กําลัง ความต้านทาน ตัวเก็บประจุ 
   ค. ความต้านทาน ตัวเหน่ียวนํา แรงดัน ง. ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหน่ียวนํา 
4. วัตถุใดนําไฟฟ้าได้ดีที่สุด 
   ก. เหล็ก     ข. ทองแดง 
   ค. เงิน     ง. ทอง 
5. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทยมีแรงดันเท่ากับกี่โวลต์ 
   ก. 110 V     ข. 9 V 
   ค. 220 V     ง. 12 V 
 
6.   จากรูปมีช่ือเรียกว่าอะไร 
 

   ก. สวิตช์     ข. หลอดไฟ 
   ค. สตาร์ทเตอร์    ง. บัลลาสต์ 
 

7.       จากรูปมีช่ือเรียกว่าอะไร 

   ก. สวิตช์     ข. หลอดไฟ 
   ค. สตาร์ทเตอร์    ง. บัลลาสต์ 



50 
 

8.   จากรูปมีช่ือเรียกว่าอะไร 

   ก. สะพานไฟ     ข. หลอดไฟ 
   ค. สตาร์ทเตอร์    ง. บัลลาสต์ 

9.   จากรูปมีช่ือเรียกว่าอะไร 

   ก. สะพานไฟ     ข. หลอดไฟ 
   ค. สตาร์ทเตอร์    ง. บัลลาสต์ 

10. ข้อใดคือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 

   ก.       ข.  

   ค.      ง.  
 
11. ข้อใดคือหน้าที่ ของบัลลาสต์ 
   ก. ตัดต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า   ข. ตัดการจ่ายไฟอัตโนมัติเม่ือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 
   ค. ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า   ง. ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 

12. ข้อใดคือหน้าที่ของ สะพานไฟ  
   ก. เพ่ิมปริมมาณกระแสไฟฟ้า   ข. ตัดการจ่ายไฟอัตโนมัติเม่ือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 
   ค. ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า   ง. เพ่ิมปริณมาณกระแสไฟฟ้า 

13. เราใช้สวิตช์ไฟเพ่ือจุดประสงค์ใด  
   ก. ลดแรงดันไฟฟ้า    ข. เพ่ิมปริมาณกระแสไฟฟ้า 
   ค. ตัดต่อกระแสไฟฟ้า    ง. ช่วยลดการกินไฟฟ้า 

14. หลอดไฟฟ้าที่มีแสงสว่างเกิดจากไส้หลอดโดยตรงคือชนิดใด 
   ก. หลอดไอปรอท    ข. หลอดคคอมแพกต์ 
   ค. หลอดฟลูออเรสเซนต์   ง. หลอดทงัสเตนฮาโลเจน 

15. สารฟอสเฟอร์ที่ใช้เคลือบไว้ในหลอดไฟฟ้าทําหน้าที่อะไร  
   ก. เรืองแสงสว่างออกมา   ข. เปล่งแสงอุลตราไวโอเลต 
   ค. ช่วยในการแตกตัวของไอออน   ง. ช่วยให้เกิดกระแสไฟลผ่านภายในหลอด 
16. รูปแบบการต่อวงจรมีทั้งหมดแบบใดบ้าง 
   ก. แบบอนุกรม และแบบขนาน   ข. แบบอนุกรม และแบบผสม 
   ค. แบบผสม และแบบขนาน   ง. แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม 
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17. วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมมีคุณสมบัติในการทํางานเป็นอย่างไร 
   ก. มีแรงดันตกคร่อมทุกตัวเท่ากัน  ข. มีกระแสไหลผ่านทุกตัวเทา่กัน 
   ค. มีความต้านทานที่ภาระทุกตัวเท่ากัน  ง. มีค่าความต้านทานลดลง 
18. วงจรไฟฟ้าแบบขนานมีคุณสมบัติในการทํางานเป็นอย่างไร 
   ก. มีแรงดันตกคร่อมทุกตัวเท่ากัน  ข. มีกระแสไหลผ่านทุกตัวเทา่กัน 
   ค. มีความต้านทานที่ภาระทุกตัวเท่ากัน  ง. มีค่าความต้านทานเพ่ิมขึ้น 
 
19.     จากรูปวงจรเป็นการต่อแบบใด 
 
   ก. วงจรแบบอนุกรม    ข. วงจรแบบขนาน 
   ค. วงจรแบบผสม    ง. วงจรแบบเปิด 
 
20.     จากรูปวงจรเป็นการต่อแบบใด 
 
   ก. วงจรแบบอนุกรม    ข. วงจรแบบขนาน 
   ค. วงจรแบบผสม    ง. วงจรแบบเปิด 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ช่ือ........................................นามสกุล..................................ช้ัน..................กลุ่ม..................เลขที.่........ 
คําช้ีแจง : 1. ข้อสอบมี 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   2. หากนักเรียนเกิดข้อสงสยัให้นักเรียนใช้วิจารณญาณในการทําข้อสอบน้ันด้วยตัวเอง 
ตอนที่1 ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย × ทับข้อที่ถูกที่สุดลงในกระดาษคําตอบเพียงข้อเดียว (20 
คะแนน) 

1. วงจรไฟฟ้ามีส่วนประกอบหลักที่จําเป็นอะไรบ้าง 
   ก. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ สวิตช์ และสายไฟ 
   ข. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ ฟิวส์ และสายไฟ 
   ค. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ และสายไฟ 
   ง. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ และสวิตช์  
2. การจะทราบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรทํางานอยู่ ต้องตรวจสอบที่ปริมาณไฟฟ้าใด 
   ก. เกิดความต้านทานขึ้นในวงจร   ข. มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจร 
   ค. มีแรงดันตกคร่อมวงจร   ง. ไม่มีความต้านทานข้ึนในวงจร 
3. ปัจจัยของสว่นประกอบวงจรไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับข้อใดต่อไปน้ี 
   ก. แรงดัน กระแส ความต้านทาน ข. กําลัง ความต้านทาน ตัวเก็บประจุ 
   ค. ความต้านทาน ตัวเหน่ียวนํา แรงดัน ง. ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหน่ียวนํา 
4. วัตถุใดนําไฟฟ้าได้ดีที่สุด 
   ก. เหล็ก     ข. ทองแดง 
   ค. เงิน     ง. ทอง 
5. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทยมีแรงดันเท่ากับกี่โวลต์ 
   ก. 110 V     ข. 9 V 
   ค. 220 V     ง. 12 V 
 
6.   จากรูปมีช่ือเรียกว่าอะไร 
 

   ก. สวิตช์     ข. หลอดไฟ 
   ค. สตาร์ทเตอร์    ง. บัลลาสต์ 
 

7.       จากรูปมีช่ือเรียกว่าอะไร 

   ก. สวิตช์     ข. หลอดไฟ 
   ค. สตาร์ทเตอร์    ง. บัลลาสต์ 
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8.   จากรูปมีช่ือเรียกว่าอะไร 

   ก. สะพานไฟ     ข. หลอดไฟ 
   ค. สตาร์ทเตอร์    ง. บัลลาสต์ 

9.   จากรูปมีช่ือเรียกว่าอะไร 

   ก. สะพานไฟ     ข. หลอดไฟ 
   ค. สตาร์ทเตอร์    ง. บัลลาสต์ 

10. ข้อใดคือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 

   ก.       ข.  

   ค.      ง.  
 
11. ข้อใดคือหน้าที่ ของบัลลาสต์ 
   ก. ตัดต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า   ข. ตัดการจ่ายไฟอัตโนมัติเม่ือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 
   ค. ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า   ง. ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 

12. ข้อใดคือหน้าที่ของ สะพานไฟ  
   ก. เพ่ิมปริมมาณกระแสไฟฟ้า   ข. ตัดการจ่ายไฟอัตโนมัติเม่ือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 
   ค. ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า   ง. เพ่ิมปริณมาณกระแสไฟฟ้า 

13. เราใช้สวิตช์ไฟเพ่ือจุดประสงค์ใด  
   ก. ลดแรงดันไฟฟ้า    ข. เพ่ิมปริมาณกระแสไฟฟ้า 
   ค. ตัดต่อกระแสไฟฟ้า    ง. ช่วยลดการกินไฟฟ้า 

14. หลอดไฟฟ้าที่มีแสงสว่างเกิดจากไส้หลอดโดยตรงคือชนิดใด 
   ก. หลอดไอปรอท    ข. หลอดคคอมแพกต์ 
   ค. หลอดฟลูออเรสเซนต์   ง. หลอดทงัสเตนฮาโลเจน 

15. สารฟอสเฟอร์ที่ใช้เคลือบไว้ในหลอดไฟฟ้าทําหน้าที่อะไร  
   ก. เรืองแสงสว่างออกมา   ข. เปล่งแสงอุลตราไวโอเลต 
   ค. ช่วยในการแตกตัวของไอออน   ง. ช่วยให้เกิดกระแสไฟลผ่านภายในหลอด 
16. รูปแบบการต่อวงจรมีทั้งหมดแบบใดบ้าง 
   ก. แบบอนุกรม และแบบขนาน   ข. แบบอนุกรม และแบบผสม 
   ค. แบบผสม และแบบขนาน   ง. แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม 
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17. วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมมีคุณสมบัติในการทํางานเป็นอย่างไร 
   ก. มีแรงดันตกคร่อมทุกตัวเท่ากัน  ข. มีกระแสไหลผ่านทุกตัวเทา่กัน 
   ค. มีความต้านทานที่ภาระทุกตัวเท่ากัน  ง. มีค่าความต้านทานลดลง 
18. วงจรไฟฟ้าแบบขนานมีคุณสมบัติในการทํางานเป็นอย่างไร 
   ก. มีแรงดันตกคร่อมทุกตัวเท่ากัน  ข. มีกระแสไหลผ่านทุกตัวเทา่กัน 
   ค. มีความต้านทานที่ภาระทุกตัวเท่ากัน  ง. มีค่าความต้านทานเพ่ิมขึ้น 
 
19.     จากรูปวงจรเป็นการต่อแบบใด 
 
   ก. วงจรแบบอนุกรม    ข. วงจรแบบขนาน 
   ค. วงจรแบบผสม    ง. วงจรแบบเปิด 
 
20.     จากรูปวงจรเป็นการต่อแบบใด 
 
   ก. วงจรแบบอนุกรม    ข. วงจรแบบขนาน 
   ค. วงจรแบบผสม    ง. วงจรแบบเปิด 
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ภาคผนวก ฉ 
เฉลยแบบทดสอบ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ช่ือ.........................................นามสกุล..................................ช้ัน..................กลุ่ม..................เลขที.่....... 
คําช้ีแจง : 1. ข้อสอบมี 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   2. หากนักเรียนเกิดข้อสงสยัให้นักเรียนใช้วิจารณญาณในการทําข้อสอบน้ันด้วยตัวเอง 
ตอนที่1 ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย × ทับข้อที่ถูกที่สุดลงในกระดาษคําตอบเพียงข้อเดียว (20 
คะแนน) 

1. วงจรไฟฟ้ามีส่วนประกอบหลักที่จําเป็นอะไรบ้าง 
   ก. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ สวิตช์ และสายไฟ 
   ข. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ ฟิวส์ และสายไฟ 
   ค. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ และสายไฟ 
   ง. แหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาระ และสวิตช์  
2. การจะทราบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรทํางานอยู่ ต้องตรวจสอบที่ปริมาณไฟฟ้าใด 
   ก. เกิดความต้านทานขึ้นในวงจร   ข. มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจร 
   ค. มีแรงดันตกคร่อมวงจร   ง. ไม่มีความต้านทานข้ึนในวงจร 
3. ปัจจัยของสว่นประกอบวงจรไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับข้อใดต่อไปน้ี 
   ก. แรงดัน กระแส ความต้านทาน ข. กําลัง ความต้านทาน ตัวเก็บประจุ 
   ค. ความต้านทาน ตัวเหน่ียวนํา แรงดัน ง. ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหน่ียวนํา 
4. วัตถุใดนําไฟฟ้าได้ดีที่สุด 
   ก. เหล็ก     ข. ทองแดง 
   ค. เงิน     ง. ทอง 
5. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทยมีแรงดันเท่ากับกี่โวลต์ 
   ก. 110 V     ข. 9 V 
   ค. 220 V     ง. 12 V 
 
6.   จากรูปมีช่ือเรียกว่าอะไร 
 

   ก. สวิตช์     ข. หลอดไฟ 
   ค. สตาร์ทเตอร์    ง. บัลลาสต์ 
 

7.       จากรูปมีช่ือเรียกว่าอะไร 

   ก. สวิตช์     ข. หลอดไฟ 
   ค. สตาร์ทเตอร์    ง. บัลลาสต์ 
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8.   จากรูปมีช่ือเรียกว่าอะไร 

   ก. สะพานไฟ     ข. หลอดไฟ 
   ค. สตาร์ทเตอร์    ง. บัลลาสต์ 

9.   จากรูปมีช่ือเรียกว่าอะไร 

   ก. สะพานไฟ     ข. หลอดไฟ 
   ค. สตาร์ทเตอร์    ง. บัลลาสต์ 

10. ข้อใดคือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 

   ก.       ข.  

   ค.      ง.  
 
11. ข้อใดคือหน้าที่ ของบัลลาสต์ 
   ก. ตัดต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า   ข. ตัดการจ่ายไฟอัตโนมัติเม่ือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 
   ค. ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า   ง. ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 

12. ข้อใดคือหน้าที่ของ สะพานไฟ  
   ก. เพ่ิมปริมาณกระแสไฟฟ้า   ข. ตัดการจ่ายไฟอัตโนมัติเม่ือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 
   ค. ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า   ง. เพ่ิมปริณมาณกระแสไฟฟ้า 

13. เราใช้สวิตช์ไฟเพ่ือจุดประสงค์ใด  
   ก. ลดแรงดันไฟฟ้า    ข. เพ่ิมปริมาณกระแสไฟฟ้า 
   ค. ตัดต่อกระแสไฟฟ้า    ง. ช่วยลดการกินไฟฟ้า 

14. หลอดไฟฟ้าที่มีแสงสว่างเกิดจากไส้หลอดโดยตรงคือชนิดใด 
   ก. หลอดไอปรอท    ข. หลอดคคอมแพกต์ 
   ค. หลอดฟลูออเรสเซนต์   ง. หลอดทงัสเตนฮาโลเจน 

15. สารฟอสเฟอร์ที่ใช้เคลือบไว้ในหลอดไฟฟ้าทําหน้าที่อะไร  
   ก. เรืองแสงสว่างออกมา   ข. เปล่งแสงอุลตราไวโอเลต 
   ค. ช่วยในการแตกตัวของไอออน   ง. ช่วยให้เกิดกระแสไฟลผ่านภายในหลอด 
16. รูปแบบการต่อวงจรมีทั้งหมดแบบใดบ้าง 
   ก. แบบอนุกรม และแบบขนาน   ข. แบบอนุกรม และแบบผสม 
   ค. แบบผสม และแบบขนาน   ง. แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม 
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17. วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมมีคุณสมบัติในการทํางานเป็นอย่างไร 
   ก. มีแรงดันตกคร่อมทุกตัวเท่ากัน  ข. มีกระแสไหลผ่านทุกตัวเทา่กัน 
   ค. มีความต้านทานที่ภาระทุกตัวเท่ากัน  ง. มีค่าความต้านทานลดลง 
18. วงจรไฟฟ้าแบบขนานมีคุณสมบัติในการทํางานเป็นอย่างไร 
   ก. มีแรงดันตกคร่อมทุกตัวเท่ากัน  ข. มีกระแสไหลผ่านทุกตัวเทา่กัน 
   ค. มีความต้านทานที่ภาระทุกตัวเท่ากัน  ง. มีค่าความต้านทานเพ่ิมขึ้น 
 
19.     จากรูปวงจรเป็นการต่อแบบใด 
 
   ก. วงจรแบบอนุกรม    ข. วงจรแบบขนาน 
   ค. วงจรแบบผสม    ง. วงจรแบบเปิด 
 
20.     จากรูปวงจรเป็นการต่อแบบใด 
 
   ก. วงจรแบบอนุกรม    ข. วงจรแบบขนาน 
   ค. วงจรแบบผสม    ง. วงจรแบบเปิด 
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ภาคผนวก ช 
รวมภาการเก็บผลงานวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล                 นายสุวิจักขณ์  ประจันตะเสน 

วัน-เดือน-ปีเกิด              21 เมษายน 2519 

ท่ีอยู่                           44 หมู่ท่ี 1  ต.ศรีบุญเรือง  อ.ชนบท  จ. ขอนแก่น   40180 

 โทรศัพท์ 088-5636244 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2539  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน 

พ.ศ. 2537  ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

พ.ศ. 2534  ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

 

 


