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หัวข้องานวิจัย การสร้างชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
ผู้วิจัย  นายสุวิจักขณ์  ประจันตะเสน 
ตําแหน่งผู้วิจัย  ครู 
สถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
สาขาวิชา  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ปีการศึกษา  2563 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์          

2) หาคุณภาพชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เช่ียวชาญ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี
ที่ 3 กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  ที่ได้ทดลองชุดทดลองการตรวจวัด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

การดําเนินการวิจัย ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 
กลุ่มที่ 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จํานวน 23 คน โดยการให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายใช้ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากน้ันทําการทดสอบหลังใช้ชุดทดลอง
การตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   และแบบทดสอบความรู้ แล้วทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้สถิติ
ในการหาค่าต่างๆ ได้แก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิตกลุ่มตัวอย่าง ( X̅ ) ค่าเฉล่ียเลขคณิตของประชากร ( μ ) ค่าบ่ียง
เบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่าง ( S.D. ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร ( σ  ) และค่าเฉล่ียร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. คุณภาพของชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมของความคิดเห็น

ของผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับดี ( X̅ = 4.82) เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
2. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดทดลองการตรวจวัด

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ัง มีความรู้สูงขึ้นจริง หลัง
เรียน สูงกว่าก่อนเรียนเฉล่ีย 6.80 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 45.60 

3. ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับดีมาก ( μ =4.72 ) เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

ดังน้ันสรุปได้ว่าชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นสามารถใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากอาจารย์พิเชษฐ์  
จันทรังศรี ท่ีได้กรุณาให้คําแนะนําปรึกษาและข้อมูลต่าง ๆ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณอาจารย์ผู้เช่ียวชาญในการประเมินคุณภาพชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์พิเชษฐ์ จันทรังศรี  อาจารย์กล้าณรงค์ คําบึงกลาง และอาจารย์รณชัย   มรกต
ศรีวรรณ ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพชุดทดลองการตรวจวัด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังให้คําแนะนําในการจัดทํางานวิจัยให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยน้ี ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา และ
บูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด เป็น
กําลังใจสําคัญที่ทําให้การศึกษาวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันจะต้อง

คํานึงถึงผู้เรียนเป็นสิ่งสําคัญเน่ืองจากการที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนการสอน ผู้เรียนเป็นผู้ช้ีวัดใน
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รายวิชา 2105-2114 โทรศัพท์ เป็นวิชาหน่ึงในหลักสูตรที่กําหนดให้
นักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ตรวจซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ สามารถ
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เสียหายได้อย่างถูกต้อง สิ่งน้ีทําให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญ เพราะเป็นวิชาที่ต้องทํา
การฝึกฝนและปฏิบัติ การพัฒนาทักษะของผู้เรียน เพ่ือให้เกิดความชํานาญในการทํางานอย่างปลอดภัย 
ประณีตเรียบร้อย และมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของช่างอุตสาหกรรม 

ซึ่งในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาตัวเองและฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ 
โดยเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เพ่ือให้ เกิดการปฏิบัติงานและสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานทางทักษะวิชาชีพ ในรายวิชา 2105-2114 โทรศัพท์ นักศึกษายังขาด
ทักษะด้านการฝึกปฏิบัติ และความเช่ียวชาญในการตรวจซ่อมและตรวจอุปกรณ์ที่เสียหาย ซึ่งเมื่อออกไป
ประสบการณ์วิชาชีพหรือประกอบอาชีพจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามท่ีสถานประกอบการต้องการได้ 

จากสภาพปัญหาของการเรียนการสอน รายวิชา 2105-2114 โทรศัพท์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้าง
ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และนํามาใช้ในการเรียนการสอนซึ่งน่าจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีทักษะจากการได้ฝึกปฏิบัติมากขึ้น และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติ
ได้อย่างทั่วถึง และเกิดความชํานาญจากการฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนทราบผลทดลอง ความผิดพลาด จากการฝึก
ปฏิบัติ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือสร้างชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
1.2.2 เพ่ือหาคุณภาพสร้างชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เช่ียวชาญ 
1.2.3 เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
1.2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้สร้างชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของ

นักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น                                     
1.3 สมมุติฐานของงานวิจัย 

1.3.1 คุณภาพสร้างชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เช่ียวชาญ อยู่ในระดับดี 
1.3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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1.3.3 ความพึงพอใจในการใช้สร้างชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียน
ระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น อยู่ในระดับมาก 
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 

1.4.1 สร้างชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
1.4.2 จัดทําสื่อประกอบชุดทดลอง คือ ใบงาน และคู่มือการใช้งาน  
1.4.3 ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับปวช.3 กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จํานวน 23 คน  
1.5 นิยามศัพท์ 

1.5.1 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกประทับใจของนักเรียนในการใช้ชุดทดลอง 
1.5.2 ชุดทดลอง หมายถึง การทดลองที่ครูสร้างขึ้นเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
1.5.3 นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

จํานวน 24 คน 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 กระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียนในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 
 1.6.2 ผู้เรียนมีความเข้าใจและตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
 1.6.3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาอ่ืนต่อไป 



 
 

บทที่ 2 

เอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

เอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ที่จะสามารถนาไปใช้ในการพิจารณาการสร้างชุด
ทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับนักศึกษาระดับ ปวช 3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือนํา
ความรู้ ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

2.1 การสร้างสื่อการเรียนการสอน 
2.2 ชุดทดลอง 
2.3 โอห์มมิเตอร์ 
2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 การสร้างสื่อการเรียนการสอน 

2.1.1 ความหมายของสื่อการเรียนการสอน (Instructional Media) 

สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือนาความรู้ในลักษณะต่าง ๆ จากผู้ส่งไป
ยังผู้รับให้เข้าใจความหมายได้ตรงกันในการเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางนําความรู้ ในกระบวนการ
สื่อความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียนเรียกว่าสื่อการเรียนการสอน (Instruction Media) ในทาง
การศึกษามีคําที่มีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน เช่น สื่อการสอน (Instructional 
Media or Teaclning Media) สื่อการศึกษา (Educational media) อุปกรณ์ช่วยสอน (Teaching Aids) 
เป็นต้น ในปัจจุบันนักการศึกษามักจะเรียกการนาสื่อการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆมารวมกันว่าเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา(Educational) ซึ่งหมายถึง การนาเอาวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบใน
การเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

2.1.2 การจําแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
มีการจําแนกประเภทสื่อการเรียนการสอนตามแนวความคิดที่แตกต่างกัน ดังตัวอย่าง 
2.1.2.1 จําแนกประเภทสื่อการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากลักษณะประสาทการ

รับรู้ของผู้เรียนจากการเห็นและการฟังซึ่งสามารถจําแนกประเภทของสื่อได้ดังต่อไปน้ี 
1) สื่อที่เป็นภาพ (Visual Media) 
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ก) ภาพท่ีไม่ต้องฉาย (Non-Projected) ได้แก่ ภาพบนกระดาษดา ภาพจาก
แผ่นภาพ ภาพจากหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

ข) ภาพที่ต้องฉาย (Projected) ได้แก่ ภาพจากเคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ 
2) สื่อที่เป็นเสียง (Audio Media) ได้แก่ สื่อประเภทเสียงที่ใช้ ในกระบวนการเรียนรู้ 

เช่น เทปบันทึกเสียงวิทยุ เป็นต้น 
3) สื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียง (Audio-Visual Media) ได้แก่ สื่อที่แสดงภาพและเสียง 

พร้อม ๆ กัน เช่น สไลด์ประกอบเสียง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และมัลติมีเดีย เป็นต้น 
2.1.2.2 จําแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน ในทางเทคโนโลยีการศึกษา อาจ

จําแนกได้ เป็น 
1) เครื่องมืออุปกรณ์ (Hardware) สื่อการเรียนการสอนประเภทเครื่องมือหรือ

อุปกรณ์เรียกกันโดยทั่วไปว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือสื่อใหญ่ (Big Media) หมายถึง สิ่งที่เป็นอุปกรณ์
ทางเทคนิคทั้งหลายที่ประกอบด้วยกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ใช่สิ่งสิ้นเปลือง ได้แก่ เครื่องฉาย
ทั้งหลาย เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 
เครื่องรับโทรทัศน์ รวมท้ังเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ทางเทคนิคอ่ืน ๆ ที่เป็นทางผ่านของความรู้ เช่น เครื่อง
ฉาย เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2) วัสดุ (Software) สื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ บางครั้งเรียกว่า ซอฟต์แวร์ 
(Software) หรือสื่อเล็ก (Small Media) ซึ่งเป็นวัสดุที่เก็บความรู้ในลักษณะของภาพ เสียง และตัวอักษร
ในรูปแบบต่าง ๆ จําแนกได้ 2 ประเภท คือ 

ก) วัสดุที่ต้องอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ์(Hardware) เพ่ือเสนอเร่ืองราว 
ข้อมูลหรือความรู้ออกมาสื่อความหมายแก่ผู้เรียน ได้แก่ ไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น 

ข) วัสดุที่เสนอความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ ใด 
ๆ เช่น ตารา หนังสือ เอกสารคู่มือ รูปภาพแผ่นภาพ ของจริง ของตัวอย่าง หุ่นจาลอง เป็นต้น 

3) เทคนิคและวิธีการ (Technique and Method) การสื่อความหมายในการเรียน
การสอนบางคร้ังไม่ อาจทาได้ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ หรือวัสดุ แต่จะต้องอาศัยเทคนิคหรือวิธีการเพ่ือการ
ให้เกิดการเรียนรู้ หรือใช้ทั้งวัสดุอุปกรณ์ และวิธี การไปพร้อม ๆ กัน แต่เน้นที่ วิธีการเป็นสําคัญ เช่น การ
สาธิตประกอบการใช้เคร่ืองมือ เครื่องจักร การทดลอง การแสดงบทบาทการศึกษานอกสถานที่การจัด
นิทรรศการ เป็นต้น ดังน้ันเทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวจึงจัดว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกประเภท
หน่ึง แต่สื่อประเภทน้ีมักจะใช้ร่วมกับสื่อ 2 ประเภทแรก จึงจะได้ ผลดี 
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เมื่อกล่าวถึงการสื่อการเรียนการสอนในกระบวนการเรียนการสอนโดยท่ัวไป ส่วน
ใหญ่ จะคํานึงถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มากกว่าเทคนิค
หรือวิธีการดังน้ันจึงนิยมเรียกสื่อการเรียนการสอนว่าอุปกรณ์ช่วยสอนหรืออุปกรณ์ การสอน(Teaching 
Aids) ซึ่งหมายถึงวัสดุ และอุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อความหมาย 
อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น 

2.1.3 การเลือกสื่อการเรียนการสอนให้ เหมาะกับวัตถุประสงค์ 
ในการพิจารณาเลือกใช้ หรือสร้างสื่อการเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์ ใน

ขั้นต้นจะต้องพิจารณาเป้าหมายของวัตถุ ประสงค์ ของบทเรียนเป็นหลัก โดยการวิ เคราะห์ เน้ือหาของ
วัตถุ ประสงค์ น้ัน ๆ ว่ามีจุดสําคัญอะไรควรสื่อความหมายลักษณะใดจากนั้นจึงเลือกลักษณะของสื่อให้ 
สอดคล้องกับเน้ือหาหลักของวัตถุประสงค์น้ัน โดยพิจารณาเลือกเรียงลาดับจากสิ่งที่เป็นนามธรรม
(Abstract) ไปสู่สิ่งที่เป็นรูปธรรม (Concrete) ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  2.1 เทคนิคการใช้สือ่สารการเรียนการสอน 

การใช้สื่อการเรียนการสอน ย่อมจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น ลักษณะและคุณสมบัติของสื่อแต่ละประเภทกลุ่มผู้เรียนผู้สอน สถานที่ความพร้อมของ
อุปกรณ์ และเครื่องมือประกอบตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้นแต่หลักการสําคัญที่จะต้องคํานึงถึง
อย่างเสมอก็คือ “เง่ือนไขการเรียนรู้” คินเตอร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สื่อการเรียนการสอนไว้ 
ดังต่อไปน้ี 
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1) ไม่มีวิธีการสอนหรือวัสดุ ประกอบการสอนชนิดใดท่ีจะสามารถใช้กับผู้เรียนและ
บทเรียนทั่วไปได้ วิธีสอนและวัสดุ ประกอบการสอนแต่ ละประเภทย่อมมี จุดมุ่งหมายเฉพาะของมันเอง 

2) ในบทเรียนหน่ึง ๆ ไม่ควรใช้สื่อการเรียนการสอนมากเกินไปควรใช้เพียงแต่เท่าที่
จาเป็นเท่าน้ันในบางคร้ังก็ไม่ควรใช้สื่ออย่างเดียวตลอด 

3) สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ ควรจะต้องสอดคล้องกับบทเรียนและกระบวนการเรียน
การสอน 

4) สื่อการเรียนการสอนควรสร้างให้เกิดโอกาสที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมและ
การใช้อันก่อให้เกิดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ไม่ลืมง่าย 

5) ก่อนใช้สื่อการเรียนการสอนผู้สอนควรทดลองใช้ก่อนเพ่ือความแน่ใจว่าจะใช้ได้
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพนอกจากน้ันยังต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ และเคร่ืองมือประกอบให้พร้อมทุกอย่าง 

2.1.4 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอนที่ ใช้ประกอบในการเรียนการสอนเท่ าที่พบเห็นและจาก

ประสบการณ์ พอสรุปเป็นประเภทต่าง ๆ ดังน้ี คือ 

1) ไวท์บอร์ด 
2) หนังสือตาราเรียน  / ใบเน้ือหาและใบงาน  (Book or text/Information and 

Worksheets) 
3) แผ่นภาพ (Wall Charts) 
4) โมเดลพลาสติก (Overhead Plastic Models) 
5) แผ่นวิดีทัศน์ (Videodiscs) 
6) หุ่นจาลอง (Models) 
7) อุปกรณ์ทดลอง/สาธิต (Experimental/Demonstration Sets) 
8) ของจริง (Real Objects) 
9) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ เป็นต้น 

2.1.5 ลักษณะและแนวทางการใช้ สื่อประเภทต่าง ๆ 
2.1.5.1 ไวท์บอร์ด 

1) เหตุผลที่เลือกใช้ 
- ข้อความท่ีแสดงสั้น ๆ 
- ภาพที่แสดงเป็นภาพง่าย ๆ ใช้เวลาเขียนสั้น ๆ 
- ไม่มีไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ 
- ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขภาพหรือข้อความบ่อย ๆ 
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- ใช้กับผู้เรียนจานวนไม่มากนัก  
2) กิจกรรมในการเรียนการสอน 

- เหมาะสาหรับการเรียนการสอนแบบบรรยาย หรือถาม ตอบ 
- สามารถให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมบนกระดานดาได้ง่าย และพร้อมกันหลายคนได้ 
- เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมรายละเอียดต่าง ๆ ได้ง่าย 

3) ลักษณะทางเทคนิค 
- ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ ประกอบ 
- ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า 
- เก็บรักษาไว้ไม่ได้ 
- อายุการใช้งานสั้น 
- มีเน้ือที่ในการใช้งานกว้าง 

2.1.5.2 ใบเนื้อหาและใบงาน (Information Sheet and Work Sheets) 
1) เหตุผลที่เลือกใช้ 

- ไม่มีตาราหรือหนังสือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการโดยตรง 
- เน้ือหาที่ต้องการกระจัดกระจายอยู่ในตาราหลายเล่ม 
- ตารามีราคาแพงเกินไปและมีเน้ือหาเกินความต้องการ 
- รายละเอียดเน้ือหามีมากหรือมีภาพและวงจรที่ซับซ้อนเสียเวลานานในการ

ลอกจากไวท์บอร์ด 
- ในการสอนผู้เรียนจานวนมาก ๆ แบบบรรยายควรมีใบเนื้อหา ใบงานประกอบ

เพ่ือให้ทุกคนเรียนได้ทั่วถึง 
2) กิจกรรมในการเรียนการสอน 

- เหมาะสาหรับการเรียนการสอนแบบบรรยาย ถาม ตอบ แบบเป็นกลุ่มย่อย 
หรือเรียนด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนทุกคนสามารถมีกิจกรรมพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เช่น อ่านและทาใบ
งาน 

- สามารถให้ผู้เรียนศึกษาและทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง 
- ขณะที่ผู้สอนกาลังบรรยายหรือป้อนข้อคาถามระหว่างบทเรียนไม่ควรแจกใบ

เน้ือหาให้ผู้เรียนอ่าน 
 

3) ลักษณะทางเทคนิค 
- ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง เช่น เครื่องถ่ายเอกสารหรือ เครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ 
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- ต้องใช้พนักงานพิมพ์ดีดช่วย หรือผู้สอนต้องพิมพ์เองในการสร้างต้นฉบับ 
- สามารถทาสาเนาได้จานวนมากไม่จากัด 
- จัดเก็บรักษาง่ายและสะดวกต่อการนาไปใช้ครั้งต่อไป 

2.1.5.3 แผ่นภาพ (Wall Charts) 
1) เหตุผลที่เลือกใช้ 

- ภาพที่แสดงยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้เวลาเขียนมาก 
- ไม่มีไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เครื่องฉายภาพอ่ืน ๆ ในห้องเรียน 
- ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนทั้งช้ันมาที่ภาพได้ 
- ต้องการแสดงให้เห็นทีละขั้นตอนโดยใช้ ภาพแยกส่วน 

2) กิจกรรมในการเรียนการสอน 
- เหมาะกับการสอนแบบบรรยาย หรือ ถาม ตอบ 
- สามารถให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมได้ โดยใช้ปากกาสี เพ่ิมเติมรายละเอียดได้ 
- ให้ผู้เรียนอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของภาพหน้าช้ันเรียนได้ 
- ภาพทุกภาพควรมีรายการคาถามท่ีดีประกอบเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการคิดหาคาตอบ 
3) ลักษณะทางเทคนิค 

- ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ยุ่งยากในการสร้าง ยกเว้นในกรณีต้องการลอก
รูปภาพที่ซับซ้อนจากตาราต้องใช้เครื่องขยายภาพ 

- ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ในขณะใช้สอน 
- การเก็บรักษาค่อนข้างยุ่งยากเพราะมีขนาดใหญ่ 

2.1.5.4 โมเดลพลาสติก (Overhead Plastic Models) 
1) เหตุผลที่เลือกใช้ 

- แสดงหลักการทางานของช้ินส่วนที่เคลื่อนไหวได้ 
- แสดงส่วนประกอบหลักที่ไม่ยุ่งยากนัก 
- ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วม 

2) กิจกรรมในการเรียนการสอน 
- เหมาะกับการสอนแบบบรรยาย และถาม ตอบ 
- สามารถให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมได้โดยการอธิบายประกอบการเคล่ือนไหว

ช้ินส่วนต่าง ๆ 
- ขั้นตอนการเคลื่อนที่ของช้ินส่วนต่าง ๆ ผู้สอนสามารถเตรียมคาถามไว้ถาม

เป็นขั้นตอนได้ 
3) ลักษณะทางเทคนิค  
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- สามารถสร้างได้ง่าย ราคาไม่แพง 
- สามารถแสดงในห้องที่สว่างได้ไมจาเป็นต้องใช้ห้องมืด 
- ช้ินส่วนต่าง ๆ มีขนาดพอเหมาะและน้าหนักเบา 
- การเก็บรักษาและทาความสะอาดง่าย 
- สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก 

2.1.5.5 แผ่นวิดีทัศน์ (Videodiscs) 
1) เหตุผลที่เลือกใช้ 

- อธิบายโดยภาพเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่อย่างต่อเน่ือง 
- ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
- สามารถย้อนกลับไปเริ่มเน้ือหาเดิมได้ตลอดเวลา 
- สามารถย่อหรือขยายภาพได้ตามขนาดตามความเหมาะสมของผู้เรียน 
- สามารถใช้ภาพน่ิงหรอืภาพเคลื่อนไหวร่วมกันได้ 
- มีเสียงบรรยายที่สัมพันธ์กับภาพจริงเคลื่อนไหวหรือภาพเคลื่อนไหวด้วย

เทคนิคพิเศษ 
- สามารถเลือกกรอบเฉพาะเจาะจงได้บนแผ่นวิดีทัศน์ 

2) กิจกรรมในการเรียนการสอน 
- สามารถใช้กับการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธีรวมถึงการเรียนด้วยตนเอง 
- ผู้เรียนร่วมกิจกรรมได้ระหว่างบทเรียนโดยการตอบคาถามหรือทากิจกรรม

กลุ่ม 
3) ลักษณะทางเทคนิค 

- สามารถจัดทาใช้ได้ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยาก 
- ต้องใช้ประกอบกับเคร่ืองเล่นและเครื่องฉาย 
- ไม่จาเป็นต้องฉายในห้องมืด 
- ต้องพัฒนาให้ทันกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
- สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
- ผลิตต้นฉบับราคาสูง 
- สะดวกในการสาเนาหลาย ๆ ชุดได้อย่างรวดเร็ว 
- ง่ายและสะดวกต่อการบารุงรักษาจัดเก็บและเคลื่อนย้าย 

2.1.5.6 หุ่นจาลอง (Models) 
1)เหตุผลที่เลือกใช้ 

- สามารถมองเห็นได้ 3 มิติเข้าใจง่าย 
- สาธิตการทางานของอุปกรณ์ช้ินส่วนหรือกลไกที่ยุ่งยากให้เข้าใจได้ง่ายและ

รวดเร็วขึ้น 
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- สาธิตการทางานที่เคลื่อนไหวรวดเร็วให้ช้าลง 
- ตรวจปรับความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างภาพกับของจริงโดยเฉพาะวิชาเขียน

แบบเทคนิค 
2) กิจกรรมในการเรียนการสอน 

- เหมาะกับการสอนแบบรรยาย และถาม ตอบ 
- สังเกตการสาธิตของผู้สอนและตอบคาถาม 
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันปฏิบัติขณะสาธิต 
- อภิปรายปัญหาร่วมกัน 

3) ลักษณะทางเทคนิค 
- มีรูปทรงเป็น 3 มิติคล้ายของจริง 
- สร้างได้เองในสถานศึกษา 
- มีขนาดเหมาะน้าหนักเบาจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสะดวก 
- ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาถูก 

2.1.5.7 ชุดทดลอง/สาธิต (Experimental/Demonstration Sets) หรือชุดฝึกปฏิบัติ 
1) เหตุผลที่เลือกใช้ 

- ต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
- ทาให้ผู้เรียนหรือผู้รับการฝึกได้เห็นปรากฏการณ์จากการทดลองปฏิบัติจริง 
- ต้องการแสดงกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ของผลลัพธ์ที่ต้องการ 
- กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนหรือผู้รับการฝึกได้ดี 
- ผู้เรียนหรือผู้รับการฝึกสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคลเป็นกลุ่มหรือร่วมกับ

ผู้สอนได้ 
2) กิจกรรมในการเรียนการสอน 

- สามารถใช้กับการสอนหรือการฝึกได้หลายวิธี 
- ผู้สอนหรือผู้ฝึกเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ ที่ต้องใช้สาหรับการ

ทดลองหรือสาธิต 
- ผู้สอนหรือผู้ฝึกให้คาปรึกษาแนะนาระหว่างบทเรียนหรือการฝึกได้ตลอดเวลา 
- ผู้เรียนหรือผู้รับการฝึกมีกิจกรรมร่วมระหว่างบทเรียนหรือการฝึก 

3) ลักษณะทางเทคนิค 
- ต้องใช้เวลาในการเตรียมการค่อนข้างมาก 
- บางลักษณะมีขนาดใหญ่น้าหนักค่อนข้างมาก และเคลื่อนย้ายไม่สะดวก 
- อุปกรณ์ประกอบบางอย่างมีราคาแพง 
- ต้องการสถานที่ในการจัดเก็บและบํารุงรักษา 

2.1.5.8 ของจริง (Real Objects) 
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1) เหตุผลที่เลือกใช้ 
- ไม่สามารถใช้สื่อชนิดอ่ืน ๆ ได้ดีเท่า 
- ของจริงสามารถหาได้ง่ายจากท้องตลาดหรือยืมมาได้จากโรงฝึกงาน 
- ของจริงสามารถแสดงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 
- ของจริงมีน้าหนักและขนาดพอเหมาะที่จะนามาใช้ประกอบการสอนในช้ัน

เรียนได้ 
2) กิจกรรมในการเรียนการสอน 

- เหมาะกับการสอนแบบบรรยายสาธิต หรือถาม ตอบ 
- ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมโดยอธิบายหรือสาธิตจากของจริงน้ันได้โดยตรง 
- จับต้องสังเกตศึกษาได้ด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มย่อย โดยใช้ใบงานประกอบ 

3) ลักษณะทางเทคนิค 
- ส่วนใหญ่ได้มาจากโรงฝึกงานหรือห้องประลองเพ่ือนามาประกอบการสอน

ทางด้านทฤษฎีภายในห้องเรียน 
- ของจริงบางอย่างมีขนาดใหญ่น้าหนักมากคือข้อจากัดในการนามาใช้ 
ต้องการการจําแนกความแตกต่างของช้ินส่วน โดยใช้สีหรือสัญลักษณ์ 
- ต้องการสื่อประเภทอ่ืนช่วยในกรณีที่ไม่สามารถเห็นการทางานท่ียุ่งยาก 

ซับซ้อนหรือมีขนาดเล็กเกินไป 
2.1.6 ใบเนื้อหาและใบงาน 

2.1.6.1 ใบเน้ือหา คือ เอกสารที่บอกข้อมูลทางทฤษฎีที่เก่ียวกับหัวเรื่องที่จะทาการ
ทดลองนั้น ๆ ประกอบด้วยเนื้อหาที่จาเป็นเพียงแค่บทสรุปสั้น ๆ เท่าน้ัน และใบเน้ือหาที่ดีน้ันต้องอธิบาย
ถึงเน้ือหาต่าง ๆ ที่เป็นจุดสําคัญของเรื่องน้ันอย่างชัดเจน 

ใบเน้ือหา คือ เอกสารที่ผู้สอนทาขึ้น เพ่ือการให้เน้ือหาแทนการลอกจากกระดานของ
ผู้เรียนหรือเป็นการสรุปบทเรียน ใบเน้ือหาต่าง ๆ สามารถจัดทาออกมาในรูปแบบของเนื้อหาบรรยาย 
เน้ือหารูปภาพหรือทั้งสองอย่างปนกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเน้ือหาของวิชาน้ัน ใบเน้ือหาสามารถใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงสาหรับปฏิบัติงานหรือศึกษาเองที่บ้าน แต่ใบเนื้อหาไม่ควรนามาแจกแทนการสอนปกติ โดย
ปราศจากคาแนะนาผู้สอน 

2.1.6.2 ใบงาน คือ เอกสารที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองในหัวข้อน้ัน ๆ มีต้ังแต่
ช่ือเรื่องที่จะทดลอง วัตถุประสงค์ของการทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองรูปวงจรต่าง ๆ ลาดับขั้นใน
การปฏิบัติ และคาอธิบายเก่ียวกับความปลอดภัยในระหว่างการทดลองตามที่จาเป็น อาจมีตารางบันทึก
ผล หรือตารางกราฟเพื่อบันทึกผลการวัดค่าต่าง ๆ ในการทดลองและมีแบบฝึกหัดท้ายการทดลอง และ
แนะนาการสรุปผลเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เรียนนาไปเขียนรายงาน และอภิปรายสรุปผลหลังการเรียนได้ ใบ
งานใช้มากในงานทดลองต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ และมีความเหมาะสมกับการทดลองทางไฟฟ้าหรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือศึกษาถึงทฤษฎีต่าง ๆ 
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ลักษณะของใบงานโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 
1) ข้อความจุดมุ่งหมายของการทดลองน้ัน ๆ 
2) มีรูปแบบที่แน่นอนแสดงช่ือเรื่องและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
3) มีรายการ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ประกอบในการทดลอง 
4) มีลาดับขั้นการทดลองที่จะต้องปฏิบัติตาม 
5) มีคาแนะนาเก่ียวกับความปลอดภัยที่จาเป็นต้องระมัดระวัง 
6) มีเอกสารอ้างอิงเพ่ือการศึกษาต่อไป 
7) มีคาถามประเภทกระตุ้นให้ใช้ความคิด เพ่ือวัดผลหลังการทดลอง 
8) มีรูปและวงจรการทางานหรือไดอะแกรมท่ีจะใช้ประกอบการทดลอง 
10) การพิมพ์ไม่ควรมีข้อผิดพลาด 
11) มีบทสรุปท้ายการทดลอง 

 
2.1.7 สื่อเพาเวอร์พอยต์ 

2.1.7.1 เพาเวอร์พอยต์ เป็นโปรแกรมในการนาเสนอได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นนา
เสนอแบบเป็นอักษร ภาพ หรือเสียง โดยตัวโปรแกรมน้ันสามารถนาสื่อเหล่าน้ีมาผสมผสานได้ และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

2.1.7.2 ลักษณะการของโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ การทางานในรูปของภาพน่ิง (slide) 
คือแผ่นเอกสารเด่ียว ๆ ที่แสดงสิ่งต่าง ๆ ตัวอักษร กราฟตาราง รูปภาพ หรืออ่ืน ๆ และสามารถแสดง
สไลด์ลงบนแผ่นกระดาษหรือเคร่ืองฉายข้ามศีรษะ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองฉาย 

2.1.7.3 คุณลักษณะของสี คุณลักษณะของสี เป็นการใช้สีในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือเกิด
ความสวยงาม และความรู้สึกต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้สร้าง คุณลักษณะของสีที่ใช้โดยท่ัวไป มีดังน้ี 
คือ 

2.1.7.4 สีเอกรงค์ (Monochrome) เป็นการใช้สีเพียงสีเดียว แต่มีหลาย ๆ น้าหนัก ซึ่ง
ไล่เรียงจากน้าหนักอ่อนไปแก่ เป็นการใช้สีแบบด้ังเดิม ภาพจิตรกรรมไทย แบบด้ังเดิมจะเป็นลักษณะน้ี 
ต่อมาเมื่อมีการใช้สีอ่ืน ๆ เข้ามาประกอบมากข้ึน ทาให้มีหลายสี ซึ่งเรียกว่า "พหุรงค์" ภาพแบบสี เอกรงค์ 
มักดูเรียบ ๆ ไม่ค่อยน่าสนใจ 

2.1.7.5 วรรณะของสี (Tone) สีมีอยู่ 2 วรรณะ คือ วรรณะสีร้อน และ สีเย็น สีร้อนคือสี
ที่ดูแล้วให้ความรู้สึกร้อน สีเย็นคือสีที่ดูแล้วรู้สึกเย็น ซึ่งอยู่ในวงจรสี สีม่วงกับสีเหลืองเป็นได้ทั้งสีร้อนและสี
เย็น แล้วแต่ว่าจะอยู่กับกลุ่มสีใด การใช้สีในวรรณะเดียวกันจะทาให้เกิดรู้สึกกลมกลืนกัน การใช้สีต่าง
วรรณะจะทาให้เกิดความแตกต่าง ขัดแย้ง การเลือกใช้สีในวรรณะใด ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการ และ 
จุดมุ่งหมายของงาน 
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2.1.7.6 ค่าน้าหนักของสี (Value of colour) เป็นการใช้สีโดยให้มีค่าน้าหนักในระดับ
ต่าง ๆ กัน และมีสีหลาย ๆ สี ซึ่งถ้าเป็นสีเดียว ก็จะมีลักษณะเป็นสีเอกรงค์ การใช้ค่าน้าหนักของสี จะทา
ให้เกิดความกลมกลืน เกิดระยะใกล้ไกล ต้ืนลึก ถ้ามีค่าน้าหนักหลาย ๆ ระดับ สีก็จะกลมกลืนกันมากขึ้น
แต่ถ้ามีเพียง 1 - 2 ระดับที่ห่างกัน จะทาให้เกิดความแตกต่าง 

2.1.7.7 ความเข้มของสี (Intensity)เกิดจาก สีแท้ คือสีที่เกิดจากการผสมกันในวงจรสี 
เป็นสีหลักที่ผสมขึ้นตามกฎเกณฑ์และไม่ถูกผสมด้วยสีกลางหรือสีอ่ืน ๆ จะมีค่าความเข้มสูงสุด หรือแรง
จัดที่สุด เป็นค่าความแท้ของสีที่ไม่ถูกเจือปน เมื่อสีเหล่าน้ี อยู่ท่ามกลางสีอ่ืน ๆ ที่ถูกผสมให้เข้มขึ้น หรือ 
อ่อนลง ให้มืด หม่น หรือเปลี่ยนค่าไปแล้ว สีแท้จะแสดงความแรงของสีปรากฏออกมาให้เห็น อย่างชัดเจน 
ซึ่งจะทาให้เกิดจุดสนใจข้ึนในผลงานลักษณะเช่นน้ี เหมือนกับ ดอกเฟ่ืองฟ้าสีชมพูสด ๆ หรือบานเย็น ที่
อยู่ท่ามกลางใบเฟ่ืองฟ้าที่เขียวจัด ๆ หรือ พลุที่ถูกจุดส่องสว่างในยามเทศกาล ตัดกับสีมืด ๆ ทึบ ๆ ทึมๆ 
ของท้องผ้ายามค่าคืน เป็นต้น 

2.1.7.8 สีส่วนรวม (Tonality) เป็นลักษณะที่มีสีใดสีหน่ึง หรือกลุ่มสีชุดหน่ึงที่ใกล้เคียง
กัน มีอิทธิพลครอบคลุม สีอ่ืน ๆ ที่อยู่ในภาพ เช่น ในทุ่งดอกทานตะวันที่กาลังออกดอกชูช่อบานสะพร่ัง สี
ส่วนรวมก็คือ สีของดอกทานตะวัน หรือบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลในสนาม ถึงแม้ผู้เล่นทั้งสองทีมจะ
แต่งกายด้วยเส้ือผ้า หลากสีต่างกันก็ตาม แต่ สีเขียวของสนามก็จะมีอิทธิพลครอบคลุม สีต่าง ๆ ทั้งหมด สี
ใดก็ตามท่ีมีลักษณะเช่นน้ี เป็นสีส่วนรวมของภาพ 

 
2.2 ชุดทดลอง 

2.2.1 ความหมายของชุดทดลอง 
ชุดทดลองเป็นรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจวิธีหน่ึง ที่สามารถช่วยให้

บุคคลเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ดังน้ี 
ศิริพรรณ สายหงส์ และสมประสงค์ วิทยเกียรติ (2534 : 637) ให้ความหมายของชุด

ทดลองว่า เป็นสื่อการศึกษาประเภทหน่ึง ที่ได้พัฒนาขึ้นตามจุดมุ่งหมายของการทดลองรมเฉพาะเร่ือง 
เพ่ือใช้เป็นสื่อเสริมกิจกรรมการทดลอง หรือเป็นสื่อสาหรับการศึกษาด้วยตนเองของผู้รับการทดลอง 
สามารถใช้ฝึกทดลองให้แก่คนจานวนมากได้ โดยอาจจัดทาในรูปของเอกสาร สื่อพิมพ์ ชุดฝึกอบรมระยะ
สั้น ชุดทดลองแบบบทเรียนสําเร็จรูป ชุดฝึกทดลองแบบโมดูล เป็นต้น 

หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี (2544) ได้ให้
ความหมายของชุดฝึกอบรมว่า เป็นชุดสื่อประสมที่สร้างขึ้นอย่างมีระบบ โดยอาศัยหลักสูตรและทฤษฎี
การเรียนรู้ เป็นแนวทางในการสร้าง เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านมโนทัศน์ตามท่ีหลักสูตรการอบรมมุ่งหวัง โดยท่ีผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเน้ือหา
สาระโดยตรง แต่สามารถศึกษาได้จากชุดเอกสารการทดลองรวมทั้งสามารถประเมินผลด้วยตนเองได้ด้วย 

อริยา พรรณโกมุท (2547) กล่าวว่า ชุดทดลอง หมายถึง ชุดนวัตกรรมที่ใช้เป็นสื่อหรือ
เครื่องมือในการพัฒนาสมรรถภาพของผู้ทดลองตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ชุดทดลอง แต่ละตอน
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ประกอบด้วย เน้ือหาสาระที่เป็นบทเรียนสําเร็จรูป มีลักษณะเด่น คือ ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ศึกษาด้วย
ตนเองได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

กล่าวโดยสรุป ชุดทดลองหมายถึง สื่อประสมที่สร้างขึ้นอย่างมีระบบ เพ่ือใช้เป็นสื่อเสริม
กิจกรรมการทดลอง หรือเป็นสื่อสาหรับผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ศึกษาด้วยตนเองได้ง่าย 

2.2.2 องค์ประกอบของชุดทดลอง 
การผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ศึกษาด้วยตนเอง จินตนา ใบกาซู

ยี (2536 : 70 78) กล่าวว่าการผลิตสื่อที่ใช้เสริมความรู้ควรมีเน้ือหาที่ให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่หลากหลาย 
นอกเหนือจากความรู้เก่ียวกับเน้ือหาสาระ ควรมีภาพประกอบและกิจกรรมบางอย่างประกอบเน้ือหา ที่
ก่อให้เกิดความสนใจ หรือเร้าใจให้อยากเรียน ดังน้ันเพ่ือป้องกันหรือแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ
เขียนเน้ือหาและเป็นแนวทางในการเตรียมข้อมูลเพ่ือเขียนเน้ือหา การผลิตสื่อจึงต้องมีการวางแผนการ
เขียนให้ชัดเจน เป็นระบบก่อนลงมือเขียนความรู้ที่เก่ียวข้องและจาเป็นต่อการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รายละเอียดมีดังน้ี 

2.2.2.1 บทนําประกอบด้วย 
คํานําเป็นส่วนที่แสดงจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมของบทเรียน เพ่ือให้ ผู้เรียนรู้ว่าเมื่อ

ศึกษาเอกสารจบแล้ว ผู้เรียนจะแสดงความเจริญงอกงามเป็นพฤติกรรมที่วัดได้อย่างไรบ้าง พฤติกรรมที่
ผู้เรียนจะได้รับน้ีต้องเป็นเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน นอกจากน้ียังใช้แสดงจุดมุ่งหมายของบทเรียน 
เพ่ือบอกให้ผู้เรียนรู้ว่าเมื่อเรียนจบแล้ว ตนจะได้รับสิ่งใดจากการเรียนหรือใช้แสดงจุดมุ่งหมายของการจัด
ทาสื่อการเรียน ลักษณะของชุดการเรียน คาแนะนาวิธีเรียน หรือวิธีใช้ชุดการเรียนชนิดน้ันอย่างสังเขปได้
อีกด้วย 

คําช้ีแจงหรือกิจกรรมสาหรับผู้เรียน จัดทาขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนทราบบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง แนะนาวิธีการเรียนด้วยตนเอง และข้อปฏิบัติที่ผู้เรียนจะต้องดาเนินการศึกษาตามคาแนะนาอย่าง
เคร่งครัด จึงจะบรรลุจุดมุ่งหมายของชุดฝึกอบรมน้ันๆ 

สารบัญ คือ บัญชีรายช่ือเร่ืองทั้งหมดที่ปรากฏในเอกสารฝึกอบรมน้ันๆ โดยกําหนด
ตามหน้าที่เรื่องน้ันปรากฏอยู่ 

2.2.2.2 เน้ือหา 
การกําหนดเน้ือหาจะต้องพิจารณาจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้กําหนดระดับการเรียนรู้

ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน จากน้ันจึงนาจุดประสงค์การเรียนรู้มาจัดทาโครงสร้างของเน้ือหาโดยแบ่งเป็น
หน่วยการเรียนหรือแบ่งเป็นบท เป็นชุด ตามท่ีกําหนดไว้ในบทนา การกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้น้ี 
ควรเป็นไปตามขั้นตอนหรือตามลาดับเน้ือหาจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก จากเร่ืองใกล้ตัวไปสู่เรื่องที่ไกลตัว 
ไม่ควรกระโดดข้ามขั้นไปมาตามใจชอบของผู้จัดทา และเพื่อให้งานเขียนน้ันมีคุณภาพ มีเน้ือหาสาระท่ี
สมบูรณ์น่าสนใจ องค์ประกอบในการพิจารณาวางแผนจัดทาโครงสร้างของเน้ือหาประกอบด้วย 

1) การกําหนดเนื้อหา เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่าน จาเป็นต้องมีความรู้และมีข้อมูล
ต่างๆ เก่ียวกับเรื่องดังกล่าวมากพอ จะทาให้งานเขียนน้ันมีเน้ือหาสาระที่สมบูรณ์ น่าสนใจและต้อง
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กําหนดองค์ประกอบของข้อมูลต่างๆ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดทาสื่อได้แก่ การกําหนดรูปแบบใน
การเขียน การกําหนดภาพประกอบและชนิดของภาพประกอบ การกําหนดลักษณะการจัดหน้าและการ
จัดรูปเล่ม เป็นต้น 

2) การกําหนดคุณสมบัติและระดับของผู้อ่าน เพ่ือให้การเรียนน้ันสามารถส่ือสารได้
ตรงกับระดับของผู้อ่าน รวมถึงการเลือกใช้คา ประโยค ข้อความและความสั้นยาวของเน้ือหา 

3) การกําหนดวัตถุประสงค์ในการเขียน กรอบหรือขอบเขตของการเรียน ต้อง
กําหนดให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเขียนเน้ือหาให้ตรงตามประเด็นสําคัญๆ ที่กําหนดไว้ การ
กําหนดวัตถุประสงค์นอกจากจะเป็นเครื่องมือช่วยกากับผู้เขียนแล้ว ยังเป็นเครื่องมือสาหรับตรวจสอบ
ความสอดคล้อง และความสมบูรณ์ของเน้ือหาให้เป็นไปตามกรอบท่ีกําหนด และเป็นเครื่องมือช่วยให้
ผู้อ่านทราบว่าควรมุ่งความสนใจไปที่ประเด็นใด หรือต้องการให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองใด 
เป้าหมายของการอ่านคืออะไร ซึ่งจะทาให้การอ่านมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนมากย่ิงขึ้น 

4) การกําหนดหัวข้อเรื่องหรือหัวเร่ือง ควรเป็นประโยคหรือวลีบอกเล่ามีความ
น่าสนใจ น่าอ่าน เข้าใจง่าย เน้ือหาครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดที่จะเขียนและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
ส่วนช่ือเรื่องที่จะเขียน ควรมีการกําหนดไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับหัวเรื่องและขอบข่ายเนื้อหาที่กําหนด
ไว้ในโครงสร้างเนื้อหา และจะต้องสื่อให้ผู้อ่านคาดคะเนได้ว่าเน้ือหาภายในเป็นเรื่องอะไร ช่ือเรื่องที่ดีต้องมี
ความน่าสนใจ สะดุดตาและใจ ช่วยให้เปิดอ่าน สั้นกะทัดรัด ใช้คาน้อย ชัดเจน ไม่มีคาเกินความจาเป็น 
และไม่ใช้ตัวย่อ 

สาหรับในส่วนของเน้ือหาแต่ละหน่วยการเรียน บท หรือชุดที่กําหนดขึ้น จะต้อง
ประกอบด้วย 

1) ความคิดรวบยอด ควรบอกให้ทราบหลักการและเหตุผลของการเรียน เน้ือหาของ
หน่วยการเรียน ความคิดรวบยอดของเนื้อหาในหน่วยการเรียน ซึ่งผู้จัดทาสามารถคิดขึ้นเองให้เหมาะสม
กับเน้ือหาน้ัน ๆ ได้ 

2) จุดประสงค์ทั่วไป ต้องเป็นจุดประสงค์ที่แสดงให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมที่ ชัดเจนขึ้น หลังจากศึกษาจนจบแล้วจะได้รับความรู้เรื่องใด หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอย่างไร และถ้าต้องการยํ้าวิธีการเรียนให้ครบตามขั้นตอน เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้องชัดเจน
และสามารถเรียนได้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งอาจใช้การบอกวิธีการเรียนของหน่วยการเรียนหรือบทเรียน
ซ้ําก็ได้ 

3) แบบทดสอบประเมินผลก่อนและหลังเรียน ควรเป็นแบบทดสอบที่มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบตนเอง ที่ผู้เรียนสามารถทราบผลการทดสอบได้โดยตรวจคาตอบหลังจากที่ทาแบบทดสอบ
เสร็จ แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นแนวทางให้ผู้เรียนทราบว่าวัตถุประสงค์ใดที่ได้เรียนรู้ หรือทราบมาแล้ว 
กิจกรรมใดที่สามารถข้ามไป โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนในสิ่งที่รู้แล้วซ้ําอีก นอกจากน้ียังใช้เป็นเครื่องมือ
ทดสอบความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนได้อีกด้วย 
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4) เน้ือหา กิจกรรมการเรียน และสื่อการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
และบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เน้ือหา กิจกรรมและสื่อการเรียน ซึ่งจะอยู่ในหน่วยการเรียน
แต่ละชุด มีข้อพิจารณาดังน้ี 

ก) ลักษณะสื่อ โดยทั่วไปที่ใช้ควรมีความหลากหลาย สามารถใช้ได้ตรงกับจุดมุ่งหมาย
ที่ต้ังไว้และเหมาะสมกับเน้ือหา ประสบการณ์ของผู้เรียน ลักษณะการตอบสนองของผู้เรียนที่คาดว่าจะ
ได้รับ สามารถจัดหาหรือจัดทาขึ้นได้ไม่ยากนัก อาจทาในลักษณะ เช่น เป็นหนังสือให้ความรู้ต่างๆ แบบตา
ราเรียน เป็นหนังสืออ่านเพ่ิมเติม หรือเป็นหนังสือให้ความรู้สั้นๆ เป็นต้น 

ข) ลักษณะเน้ือหา ขอบเขตของเน้ือหาหรือเค้าโครงเน้ือหา จะต้องระบุให้ผู้เรียน
ทราบระดับความยากง่ายของเน้ือหา รวมถึงเป็นตัวกําหนดจานวน ขนาดและลาดับการเรียนรู้ของหน่วย
การเรียนด้วย ส่วนแนวทางการนาเสนอเน้ือหา ต้องสอดคล้องกับสื่อที่กําหนดไว้ และควรใช้หลายวิธี
ประกอบกัน เช่น ใช้ภาพ (ภาพวาด ภาพถ่าย) ช่วยอธิบายเนื้อหา แต่งเร่ืองราว มีตัวละคน มีพูด โต้ตอบ 
ใช้การ์ตูนหรือภาพวาดลายเส้นตลกขบขันช่วย มีแผนภูมิ กราฟ สถิติ ช่วยในการขยายข้อมูลให้ชัดเจน 
เป็นต้น สาหรับภาษาที่ใช้ในการเขียนเน้ือหา ควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความ สั้นกะทัดรัด ไม่
วกวนสับสน เขียนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เป็นภาษาเขียนที่ดี เหมาะสมกับแนวการเขียนหรือวิธีนา
เสนอเน้ือหา 

ค) ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมการเรียน เป็นชุดของประสบการณ์ที่ได้จัดเตรียมขึ้น
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ กิจกรรมน้ีควรเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกได้ตามความสนใจ ตามความสามารถ กิจกรรมที่กําหนดให้ผู้เรียนเลือกน้ีอาจจะมีทั้งกิจกรรม
การเขียน การอ่าน การพูด การดู การอภิปราย ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับเน้ือหาที่กําหนดให้เรียนและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว้ในหน่วยการเรียนชุดน้ันด้วย กิจกรรมน้ีอาจจะจัดในรูปแบบใบงาน 
แบบฝึกหัด งานตามสั่ง ฯลฯ หลังการทากิจกรรมในบางคร้ังหลังจบกิจกรรมแต่ละกิจกรรม อาจมี
แบบฝึกหัดหรือข้อทดสอบตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนดูความก้าวหน้าของตนเอง หรือทดสอบว่าตนเองผ่าน
จุดประสงค์น้ันๆ หรือไม่ 

2.2.2.3 บทสรุป 
เป็นส่วนที่แสดงให้ผู้ เรียนทราบว่า ได้เรียนรู้สิ่งใดมาบ้างโดยสรุป เป็นการยํ้า

สาระสําคัญของบทเรียนหรือชุดการเรียนตามจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนน้ันๆ อีกคร้ังหน่ึงก่อนจะขึ้นสู่
บทเรียนใหม่ การเรียนใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ ในส่วนน้ีอาจมีคาชมเชย การกล่าวเกริ่นถึงบทเรียน ชุดการ
เรียน หรือกิจกรรมของบทต่อไปบ้างเล็กน้อย เพ่ือเป็นการจูงความสนใจของผู้เรียน 
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2.3 โอห์มมิเตอร์ 
2.3.1 ความหมายของโอห์มมิเตอร์ 

โอห์มมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัดอุปกรณ์เฉพาะความต้านทาน และมี
ประโยชน์ ต่อเน่ืองไปถึงการวัดอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้ด้วยเช่น วัดการตัดต่อของสวิตซ์ หน้าสัมผัสต่าง ๆ 
ตลอดจนวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่า ดี , เสียได้ด้วย 

2.3.2 โครงสร้างของโอห์มมิเตอร์ 
โครงสร้างของโอห์มมิเตอร์ประกอบด้วยส่วนประกอบสําคัญ 3 อย่างคือ ดาร์สันวาล์

มิเตอร์ แบตเตอรี ( ถ่านไฟฉาย ) และตัวต้านทานปรับค่าได้ โดยนาอุปกรณ์ 3 ส่วนดังกล่าวมาต่อวงจรจะ
ได้โอห์มมิเตอร์ขึ้นมา และปรับแต่งสเกลหน้าปัดให้บอกค่า โอห์ม โอห์มมิเตอร์แบ่งลักษณะการต่อวงจร
ออกเป็น 3 แบบ ด้วยกันคือ 

1) โอห์มมิเตอร์แบบอันดับ คือ โอห์มมิเตอร์ที่มีตัวต้านทานไม่ทราบค่าที่ต้องการวัดต่อ
เป็นอันดับกับขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์ สภาวะการบ่ายเบนของเข็มมิเตอร์จะขึ้นอยู่กับขนาดของความ
ต้านทานท่ีไม่ทราบค่า ถ้าขนาดความต้านทานไม่ทราบค่าสูง จะจากัดกระแสให้ผ่านขดลวดเคลื่อนที่น้อย 
ถ้าขนาดความต้านทานไม่ทราบค่าสูง จะจํากัดกระแสให้ผ่านขดลวดเคล่ือนที่มาก ผลดังกล่าวเข็มมิเตอร์
จะช้ีค่าความต้านทานออกมา การเปล่ียนสเกลหน้าปัดของมิเตอร์ให้เป็นหน้าปัดของมิเตอร์ให้เป็นสเกล
ของโอห์มมิเตอร์ทาได้โดยใช้ตัวต้านทานมีค่าความต้านทานต่างๆ แทนค่าลงในสมการ คํานวณค่าออกมา
เป็นกระแสในค่าต่างๆ กําหนดค่าความต้านทานลงตามกระแสท่ีคํานวณได้ ก็จะได้สเกลของโอห์มมิเตอร์
แบบอันดับตามที่ต้องการ 

2) โอห์มมิเตอร์แบบขนาน เป็นโอห์มมิเตอร์ที่วัดค่าความต้านทานค่าต่างๆ ได้ดี จากผล
ของการต่อความ ต้านทานไม่ทราบค่าขนานกับมิเตอร์น่ันเอง ในทานองเดียวกันการต่อตัวต้านทานทราบ
ค่าต่างๆ ขนานกับมิเตอร์ ก็สามารถนาโอห์มมิเตอร์ไป วัดความต้านทานได้เช่นกัน และสามารถเปลี่ยนค่า
ความต้านทานของมิเตอร์ ได้ ทาให้สามารถวัดค่าความต้านทานได้กว้าง เรียกโอห์มมิเตอร์แบบน้ีว่าโอห์ม
มิเตอร์แบบปรับแรงดัน โดยอาศัยตัวต้านทานขนานค่าตํ่าที่ต่อร่วมกับตัวต้านทานท่ีต้องการวัดค่า ต่อร่วม
เป็นวงจรแบ่งแรงดัน ผลการแบ่งแรงดัน จะทาให้มีแรงดันไฟตรงตกคร่อมขดลวดเคลื่อนที่ของมิเตอร์
เปลี่ยนแปลงส่งผลให้มีกระแสไหลผ่าน ขดลวด เคลื่อนที่เปลี่ยนไปเกิดการบ่ายเบนที่เปลี่ยนแปลง เมื่อทา
การเปล่ียนแปลงสเกลหน้าปัดให้เป็นสเกลโอห์มมิเตอร์ ก็สามารถอ่านค่าความต้านทานที่ทาการวัดได้ 
สเกลของโอห์มมิเตอร์แบบขนานจะตรงข้ามกับสเกลของโอห์มมิเตอร์แบบอันดับคือมี 0 โอห์มอยู่ทาง
ซา้ยมือ และมีอินฟีนิต้ีโอห์มอยู่ทางขวามือ 

3) โอห์มมิเตอร์แบบปรับแบ่งแรงดัน ความจริงมีโครงสร้างมาจากโอห์มมิเตอร์แบบ
อันดับโดยทาการดัดแปลงส่วนประกอบวงจรคือเพ่ิมตัวต้านทานค่าตํ่าขนานกับมิเตอร์ ดังน้ันสเกลของ
โอห์มมิเตอร์แบบน้ี จะมีสเกลเหมือนกับโอห์มมิเตอร์แบบอันดับ คือ 0 โอห์ม จะอยู่ทางขวามือ และ อินฟิ
นิต้ี จะอยู่ทางซ้ายมือ 
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2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การสร้างชุดฝึกเป็นการนาเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน 

เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้าง
และคุณภาพชุดฝึกสายช่างอุตสาหกรรมหลาย ๆ เรื่องผู้วิจัยได้พบว่า ชุดฝึกแต่ละเรื่องมีประสิทธิภาพท่ี
แตกต่างกัน ดังตัวอย่างงานวิจัยต่อไปน้ี 

สมเจตน์ (2540) ได้ทาการวิจัยเพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาอุปกรณ์ป้องกัน
ไฟฟ้า ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง กรมอาชีวศึกษา ชุดการสอน
ประกอบด้วย แผนการสอน ใบเน้ือหา แบบทดสอบหลังบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และสื่อการสอนประกอบด้วยแผ่นใสและชุดสาธิต กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จานวน 40 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัย
ปรากฏว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.85/82.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ 
กาหนด 80/80 

เตือนใจ (2542) ได้ทา การวิจัยเพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการวิเคราะห์ 
วงจรโครงข่าย ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี ภาค
เรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2542 จานวน 20 คน ผลการวิจัยปรากฏว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.022/80.325 แสดงว่าประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการวิเคราะห์วงจรโครงข่าย มีค่าร้อยละ 
80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ จากการทดสอบด้วยสถิติที (t-test) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

อดิเรก (2543) ได้ทาการวิจัยเพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาระบบโทรคมนาคม 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
พุทธศักราช 2535 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น จานวน 29 คน ผลการวิจัยปรากฏว่า ชุด
การสอนวิชาระบบโทรคมนาคมที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.75/81.31 แสดงว่าชุดการสอนน้ีมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 80/80 

ชัยณรงค์ (2545) ได้ทาการวิจัยเพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 เรื่องสมการสเตตและฟังก์ชันของวงจร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พุทธศักราช 2543 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2545 จานวน 31 คน ผลการวิจัยปรากฏ
ว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.97/80.92 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด และเมื่อนําคะแนนสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 



บทที่ 3 

วิธีการดําเนนิงาน 

การสร้างและหาคุณภาพชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์สําหรับนักเรียน ระดับ 
ปวช. 3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น ผู้จัดทําได้ทําการศึกษาค้นคว้ารายละเอียด
ข้อมูลและเรียบเรียง ซึ่งมีการวางแผนและเตรียมการ มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบอันจึงทําให้งานวิจัย
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในการดําเนินการวิจัยน้ันทางผู้จัดทําได้มีการวางแผนดําเนินการดังน้ี 

3.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
3.2 ขั้นตอนการสร้างชุดทดลอง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียน ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค

ขอนแก่น จํานวน 23 คน 
3.2 ขั้นตอนการสร้างชุดทดลอง 
 3.2.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร ตํารา ที่เก่ียวข้องกับการสร้างชุดฝึก 
 3.2.2 วิเคราะห์เน้ือหาปัญหาเรื่องที่ต้องการจะทําวิจัย เพ่ือนําข้อมูลมาสร้างชุดทดลองการ
ตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาโทรศัพท ์

3.2.3 นําชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน
ในการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบและคุณภาพของส่ือการสอน ซึ่งเป็นครูผู้สอนในแผนก
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี นายรณชัย มรกตศรีวรรณ และนายกล้าณรงค์ คําบึง
กลาง    (IOC = 1) 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีมี จํานวน 2 แบบ โดยศึกษา
จากเอกสาร ตารา และผลการวิจัยที่เก่ียวข้องโดยยึดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือ ดังน้ี 
เครื่องมือที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 2 แบบ ได้แก่ 

3.3.1 ใบงาน 
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3.3.2 แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์

3.3.3 แบบวัดคุณภาพชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เช่ียวชาญ 
3.4 วิธีดําเนนิการวิจัยและเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ผู้วิจัยได้ดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธีในการเรียนและ
ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยทําการอธิบายเก่ียวกับการชุดทดลองการตรวจวัด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                รูปที่ 3.1 แผนผงัวิธีการดําเนินงานวิจัย 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5.1 คุณภาพของชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X̅ ) โดยมี

ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านในการประเมินคุณภาพของชุดฝึกทักษะ ซึ่งเป็นครูผู้สอนในแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ได้แก่ นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี นายรณชัย มรกตศรีวรรณ และ
นายกล้าณรงค์ คําบึงกลาง   

ช้ีแจงวิธีการใช้ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

ดําเนินการทดลองกบัประชากรกลุม่เป้าหมาย 

ให้นกัเรียนทําใบงานเปรียบเทียบผลกบัการทดลอง 

ให้นกัเรียนทําใบงานและตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ 

วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ สรุปผลและอภิปราย 
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3.5.1 นําคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนและหลังใช้ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ มาวิเคราะห์ผล เปรียบเทียบเพ่ือดูการพัฒนาโดยดูจากความแตกต่างของคะแนน 
 
3.6 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1 เกณฑ์ทีใ่ช้ในการแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายแตกต่างกันหลายแบบ ทาํให้การแปลผลแตกต่างกันไปบ้างใน

บางค่าเกณฑ์การแปลความหมายที่เหมาะสมในการทําโครงการน้ี (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด : 2545) 
เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉล่ีย 

 ค่าเฉล่ีย         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 เกณฑ์ทีใ่ช้ในการแปลความหมายความพึงพอใจ 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การแปลความหมายความพึงพอใจของ ลิเคอร์ด ซึ่งแบ่งเกณฑ์

การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ในข้อความแต่ละข้อจะใช้
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนดังน้ี (ชูศรีวงศ์รัตนะ. 2549 : 104-015 :อ้างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 
99) 
 

เกณฑ์แปลความหมายความพึงพอใจ 
   ค่าเฉล่ีย         ความหมาย 
4.51 – 5.00   พอใจมากที่สุด 
3.51 – 4.50   พอใจมาก 
2.51 – 3.50   พอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50   พอใจน้อย 
1.00 – 1.50   พอใจน้อยที่สุด 

 

3.6.3 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยใช้สูตรทางสถิติ ดังต่อไปน้ี 

3.6.3.1 การหาค่าเฉล่ีย ( X ) คํานวณจากสูตร 
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X 	
∑X
N

 

   

เมื่อ X         หมายถึง    ค่าเฉล่ีย 
   ∑X     หมายถึง    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N          หมายถึง   จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 

 3.6.3.2 การหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คํานวณจากสูตร 
 

S. D. 	
N∑x2 	 ∑x 2

N N 1
 

  

 เมื่อ S.D.     หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   X        หมายถึง  คะแนนแต่ละตัว 
   N        หมายถึง  จํานวนคนของประชากร  
 
 
 
 
 

 3.6.3.3 การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 

          P =  
	

 

 
 เมื่อ P หมายถึง  ค่าร้อยละ 

   f หมายถึง  ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
   n หมายถึง  จํานวนความถี่ทั้งหมด 

3.6.3.4 การหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) คํานวณจากสูตร 
 

 σ
∑ i	 	μ	 2

 
 

 เมื่อ σ หมายถึง  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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   X หมายถึง  ค่าตัวแปร 

   μ หมายถึง  ค่าเฉล่ีย 

 N หมายถึง  จํานวนตัวแปรทั้งหมด 
 
3.6.3.5 การหาค่าเฉล่ีย (μ) คํานวณจากสูตร 
 

μ = 
∑X
N  

 

 เมื่อ μ หมายถึง  ค่าเฉล่ีย 

   ∑X หมายถึง  ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
 N หมายถึง  จํานวนข้อมูลทั้งหมด 
 

 

  3.6.3.6 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
 

IOC = 
∑R
N  

 

IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
R    คือ คะแนนการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
N    คือ จํานวนผู้เช่ียวชาญ 

                         ∑R  คือ ผลรวมของคะแนนพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลการดําเนินงานวิจัยซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการสร้างชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
4.2 ผลการหาคุณภาพชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนใช้และหลังใช้

ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งผลต่างของคะแนนและเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
4.1 ผลการสร้างชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

 4.1.1 ลักษณะของชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ มีขนาด กว้าง 35 
เซนติเมตร ยาว 29 เซนติเมตร  
 

 
 

ภาพท่ี 4.1. ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
4.1.2 ใบปฏิบัติงาน มีท้ังหมด 3 ชุด ประกอบด้วย 

  4.1.2.1 ใบปฎิบัติงานหน่วยท่ี 1 ใบปฏิบัติงานท่ี 1 การตรวจวัดไดโอด  
4.1.2.2 ใบปฎบิัติงานหน่วยท่ี 5 ใบปฏิบัติงานท่ี 2 การตรวจวัดซีเนอร์ไดโอด  
4.1.2.3 ใบปฎิบัติงานหน่วยท่ี 7 ใบปฏิบัติงานท่ี 3 การตรวจวัดทรานซิสเตอร์  
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4.2 ผลการหาคุณภาพชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 4.1 ผลการหาคุณภาพชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 

 
หัวข้อประเมิน 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 (

) 

ค่า
เฉ

ลี่ย
เบ

ี่ยง
เบ

น 
มา

ตร
ฐา

น 
(S.

D.
) 

แป
ลผ

ล 

1.ใบปฏิบัตงิานชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

1.1 ส่วนประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 4.67 0.58 มาก 

1.2 ลําดับขั้นตอนการทดลองชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 

1.3 มีความสอดคล้องกับระดับของวัตถุประสงค์การสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.4 เหมาะกับการสอนแบบกลุ่มหรือรายบุคคล 4.67 0.58 มาก 

เฉลี่ยรวมใบปฏิบัติงานชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์

4.83 0.33 มากที่สุด 

2. ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้(ชดุทดลองที่สร้างข้ึน) 

2.1 ดึงดูดความสนใจของผู้เรยีน และมองเห็นได้ชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.2 เหมาะกับการสอนแบบกลุ่มหรือรายบุคคล 4.67 0.58 มาก 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการหาคุณภาพชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน
(ต่อ) 

 
หัวข้อประเมิน 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 (X̅

) 

ค่า
เฉ

ลี่ย
เบ

ี่ยง
เบ

น 
มา

ตร
ฐา

น 
(S

.D
.) 

แป
ลผ

ล 

2.3 ความสวยงาม 4.67 0.58 มาก 
2.4 ความคงทนแข็งแรง 4.67 0.58 มาก 
2.5 สะดวกในการเคลื่อนย้าย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2.6 ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.67 0.58 มาก 
2.7 ขนาดมีความเหมาะสม 4.67 0.58 มาก 
2.8 ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม อ่านทําความเข้าใจได้ง่าย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวมชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 4.81 0.30 มากท่ีสุด 
3. คู่มือการใช้ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
3.1 คําอธิบายส่วนประกอบของชุดทดลองเสริมทักษะการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3.2 คําช้ีแจง วิธีการของชุดทดลองเสริมทักษะการเรียนรู้ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.3 ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม อ่านทําความเข้าใจได้ง่าย 4.67 0.58 มาก 
เฉลี่ยรวมคู่มือการใช้ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 4.67 0.33 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.82 0.22 มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 4.1 คุณภาพของชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมของ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.82, S.D. = 0.22 )  
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านได้แก่ นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี นายรณชัย 

มรกตศรีวรรณ และนายกล้าณรงค์ คําบึงกลาง  ด้านชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เฉลี่ยรวมใบปฎิบัติงานชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คะแนนรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X̅ = 4.83, S.D. = 0.33 )  

คะแนนท่ีมากสุดในหัวข้อใบปฏิบัติงานชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คือ 
ลําดับขั้นตอนการทดลองชัดเจน มีความสอดคล้องกับระดับของวัตถุประสงค์การสอน   ซ่ึงได้คะแนน 
( X̅ = 5.00, S.D. = 0.00 ) เฉลี่ยรวมในหัวข้อใบปฏิบั ติงานชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̅ = 4.83, S.D. = 0.33 )  
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คะแนนท่ีมากสุดในหัวข้อชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(ชุดทดลองท่ีสร้าง)
คือ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน สะดวกในการเคลื่อนย้าย ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม อ่านทําความ
เข้าใจได้ง่ายซ่ึงได้คะแนน ( X̅ = 5.00, S.D. = 0.00) และคะแนนที่น้อยสุดในหัวข้อชุดทดลองการ
ตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(ชุดทดลองที่สร้าง) คือ เหมาะกับการสอนแบบกลุ่มหรือรายบุคคล 
ความสวยงาม ความคงทนแข็งแรง ความปลอดภัยในการใช้งาน ขนาดมีความเหมาะสม ซ่ึงได้คะแนน 
( X̅ = 4.67, S.D. = 0.85 ) เฉลี่ยรวมในหัวข้อชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(ชุด
ทดลองท่ีสร้าง)คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X̅ = 4.81, S.D. = 0.30 )  

คะแนนที่ได้มากท่ีสุดในหัวข้อคู่มือการใช้ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คือ 
คําอธิบายส่วนประกอบของชุดสาธิตทดลองทักษะการเรียนรู้ คําช้ีแจ้ง วิธีการของชุดทดลองเสริม
ทักษะการเรียนรู้ชัดเจนเข้าใจง่าย ซ่ึงได้คะแนน ( X̅ = 5.00, S.D. = 0.00 ) และคะแนนที่น้อยสุด
หัวข้อคู่มือการใช้ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม อ่าน
ทําความเข้าใจได้ง่าย ซ่ึงได้คะแนน ( X̅ = 4.67, S.D. = 0.85 ) เฉลี่ยรวมในหัวข้อคู่มือการใช้ชุด
ทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คะแนนเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.67, S.D. = 
0.33 ) 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ชื่อ - สกุล 

ผลการปะเมิน 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต่างที่เพ่ิมขึน้ 

คะ
แน

น(
15

) 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น(
15

) 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น(
15

) 

ร้อ
ยล

ะ 

นายกิตติภณ   ช่ืนยุติธรรม 11 73.3 15 100 4 26.7 
นายชนะชล   โคตรแปร 11 73.3 15 100 4 26.7 
น.ส.ชลธิชา  อาริตร์ 7 46.7 13 86.7 6 40.0 
นายชัยรัตน์  ใจกว้าง 4 26.7 13 86.7 9 60.0 
นายทักษิณ  เจริญศิริ 6 40 14 93.3 8 53.3 
นายธนชัย  คามะเชียงพิณ 6 40 14 93.3 8 53.3 
นายธรรมนูญ  ขาวลา 7 46.7 13 86.7 6 40.0 
นายนนทพัฒน์  น้อยโนนทอง 7 46.7 13 86.7 6 40.0 
น.ส.นิลวรรณ  แจ่มวรรณ์ 11 73.3 15 100 4 26.7 
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 ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนใช้ชุดทดลอง
การตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 

 
 

ชื่อ - สกุล 

ผลการปะเมิน 

ก่อนใช้ชุดฝึก หลังใช้ชุดฝึก ผลต่างที่เพ่ิมขึน้ 

คะ
แน

น(
15

) 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น(
15

) 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

น(
15

) 

ร้อ
ยล

ะ 

นายปิณรงค์  บัวพันธ์ 7 46.7 14 93.3 7 46.7 
นายปิติพล   หัสรินทร ์ 5 33.3 14 93.3 9 60.0 
นายภูภัทร  ภูยาธร 5 33.3 13 86.7 8 53.3 
นายอดิเทพ  บริพันธ์ 6 40 14 93.3 8 53.3 
นายอดิศร  วงษ์กรวด 5 33.3 13 86.7 8 53.3 
นายเกียรติภูมิ  ใจซ่ือ 4 26.7 13 86.7 9 60.0 
นายณัฐนันท์  ดาวังปา 4 26.7 13 86.7 9 60.0 
นายเทพพิทักษ์  จันทร์วิเศษ 11 73.3 15 100.0 4 26.7 
นายธนศาสตร์  ลาดนาจันทร์ 11 73.3 15 100.0 4 26.7 
นายธนากร  ทองยืน 7 46.7 15 100.0 8 53.3 
นายธีรภัทร์  โยเหลา 7 46.7 14 93.3 7 46.7 
นายพลภัทร  ฟองใหญ่ 7 46.7 15 100.0 8 53.3 
นายพัสสน  ทดมงคล 11 73.3 15 100.0 4 26.7 
นายสุทธิพงษ์  มูลวิชา 7 46.7 15 100.0 8 53.3 
       

ค่าเฉลี่ย 7.2 47.8 14 93.3 6.8 45.6 
 

จากตารางการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดทดลองการตรวจวัด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และหลังใช้ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้ว่าก่อนใช้
ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะทําคะแนนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า เฉลี่ยแล้วทําได้ 7.2 จาก
เต็ม 15 คะแนน ซ่ึงเทียบเท่ากับ ร้อยละ 47.8 แต่เม่ือนักเรียนได้นําชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ไปศึกษาแล้วมาทําแบบทดสอบอีกครั้ง ทําให้ผลการทดสอบมีคะแนนเพ่ิมขึ้น โดยทํา
คะแนนได้เฉลี่ย 14 คะแนน จากเต็ม 15 คะแนน คิดเทียบได้เท่ากับร้อยละ 93.3 เม่ือคิดเทียบผล
คะแนนแตกต่างที่เพ่ิมขึ้นระหว่างก่อนใช้ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และหลังใช้ชุด
ทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นว่านักเรียนทําคะแนนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 6.8 คะแนน 
หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 45.6 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อชุดทดลองการ
ตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ มี ต่อชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังน้ี 
 

 
หัวข้อความคิดเห็น 

 
ค่าเฉล่ีย 

(μ) 

ค่าเฉล่ีย
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(σ) 

 
แปลผล 

1. ชุดทดลองดึงดูดความสนใจ 4.24 0.65 มาก 
2. ความสวยงามของชุดทดลอง 4.68 0.62 มากท่ีสุด 
3. ความสะดวกในการใช้งานชุดทดลอง 4.68 0.55 มากท่ีสุด 
4. ความปลอดภัยในการใช้งานชุดทดลอง 4.76 0.43 มากท่ีสุด 
5. ขนาดของชุดทดลองมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
6. ความคงทนแข็งแรงของชุดทดลอง  4.64 0.47 มากท่ีสุด 
7. ชุดทดลองสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 4.92 0.27 มากท่ีสุด 
8. ชุดทดลองสามารถใช้งานได้จริง 4.76 0.52 มากท่ีสุด 
9. ชุดทดลองสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน 

4.92 0.27 มากท่ีสุด 

10. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดทดลอง 4.88 0.33 มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียรวม 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 4.5 ความคิดเห็นของนักเรียนที่ มี ต่อชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ( μ = 4.72, σ = 0.45 ) 

ความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียนหัวข้อท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดคือ หัวชุดฝึกสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน และหัวข้อ ชุดฝึกสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( μ = 4.92, σ = 0.27) หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยท่ีสุดคือ หัวข้อชุดฝึกดึงดูดความ
สนใจ ความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก ( μ = 4.24, σ = 0.65) 
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บทท่ี5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือสร้างชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดย

การศึกษาในครั้งนี้จะใช้การทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย และครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ สามารถสรุปได้
ดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิสําหรับนักศึกษาระดับปวช. 3 กลุ่มท่ี 3 
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ท่ีเรียนในรายวิชาโทรศัพท์ร 
ภาคเรียนท่ี 2/2563 โดยใช้ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   

5.1.1 ในการวิจัยครั้งน้ีได้ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นส่ือการเรียน
การสอนในรายวิชาโทรศัพท์ 
 5.1.2 คุณภาพของชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมของความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก ( X̅ = 4.82, S.D. = 0.22 ) เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 5.1.3 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดทดลองการตรวจวัด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 กลุ่ม 7 แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่เท่ากับ 7.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 47.80 และ หลังเรียนมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 14.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.30 ผลต่างท่ีเพ่ิมขั้นเฉลี่ยเป็นคะแนน 6.80 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.60  เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้แสดงว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดทดลองการ
ตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้สูงขึ้นจริง 

5.1.4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก ( μ = 4.72, σ  = 0.45 ) เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลวิ จัยพบว่าการวิ เคราะห์หาคุณภาพของชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย( X̅ = 4.82, S.D. = 
0.22 )  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติมา อ่ิมสุข (2562) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผง
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันปวช.1 ที่เรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาคเรียนท่ี 
2/2562 โดยใช้ชุดฝึกทักษะวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง ภาพรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (	X̅ = 4.91, S.D. = 0.09 ) 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ัน
ปีท่ี 3 กลุ่มที่ 3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย 14.00 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 93.30 ก่อนเรียนเฉลี่ย 
7.20 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 47.80 พบว่าคะแนนหลังใช้ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
สูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ย 6.80 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 45.60  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์ ศรี
สุวรรณ (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง‚การวิเคราะห์รายการค้า ของ
นักเรียนวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีจากผลการทดสอบวิชาบัญชีเบ้ืองต้น1 ครั้งท่ี1 ปรากฏว่าการ
ทดสอบก่อนเรียนดําเนินการเรียนการสอนและให้นักเรียนแต่ละคนทําชุดฝึกปฏิบัติให้ครบท้ัง 5 ชุด
เสร็จแล้วทําแบบทดสอบหลังเรียนและนําข้อมูลต่างๆมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยปรากฏว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบัญชีเบ้ืองต้น1 เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยหลัง
เรียน (16.0) สูงกว่าก่อนเรียน (9.3) 

จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 กลุ่มที่ 3 แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นท่ี
ดีต่อชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับ ดีมาก   ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.72 
( μ= 4.72 ) ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของ ทิพวรรณ พลอยงาม (2554) ท่ีกล่าวนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อ
มัลติมีเดียโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์-
คณิต แผนการเรียนภาษา-สังคม แผนการเรียนอาชีพ มีความพึงพอใจในระดับดี 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับ การเรียนการสอนท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงและพัฒนาในการทําวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1) ผู้เรียนควรมีพ้ืนฐานในการใช้เครื่องมือวัดมาก่อน เนื่องจากการเรียนด้วยชุด

ทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และต้องมีความรอบ
ครอบในการปฏิบัติ 

2) การเรียนด้วยชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยังสามารถนําไปใช้
กับรายวิชาอ่ืนได้ 

3) ควรจะนําไปใช้กับการจัดกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องต่อไปด้วย 
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะ ในรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 

2) ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คู่กับ
วิธีการสอนรูปแบบอ่ืนๆ 
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ใกล้รุ่ง นคราวนากุล (2547 : 70) ได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจไว้ว่า เป็นการวัดด้วยทัศนคติ หรือเจต

คติที่เป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกที่ค่อนข้างซับซ้อนยากที่จะวัดได้โดยตรง 
ทองอินทร์ ภูมิประสาท (2547 : 57) ได้กล่าวถึงแนวคิดของแฮทฟิลด์ ได้พัฒนาแนวคิดของ
นักวิจัยต่าง ๆ มาเป็นเคร่ืองมือวัดความพึงพอใจ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ 

เฉลียว เพชรแก้ว (2550) ให้ความหมายของชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง เครื่องมือการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะมีวิธีการคิดจากการปฏิบัติ ให้เกิดความชํานาญได้
อย่างแม่นยํา ถูกต้อง คล่องแคล่วและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

ชุณห์พิมาณ บุญมี (2554) ได้ศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ใน 
รายวิชาการบัญชีการเงินสาหรับนักศึกษาสาขางานการบัญชีระดับปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลี
เทคนิคลานนาเชียงใหม่นักศึกษาให้ความสนใจในการทาแบบฝึกเสริมทักษะเอาใจใส่ต่อการทา
กิจกรรมต่างๆ 

ฐิติมา อ่ิมสุข (2562) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผงสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน 
ปวช.1 ที่ เรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาพรวมของความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ ดี 

ทิพวรรณ พลอยงาม (2554) ได้ศีกษางานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียโดย 
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้4 MAT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีแผนการเรียนต่างกัน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสกฤษฎ์จํานวน 120 
คน จาก 3 แผนการเรียน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ การเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียโดย ใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT , สื่อมัลติมีเดีย , แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน , แบบประเมิน 
ช้ินงานภาคปฏิบัติ, แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

นันท์ ศรีสุวรรณ (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง‚การวิเคราะห์รายการ 
ค้าของนักเรียนวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีจากผลการทดสอบวิชาบัญชีเบ้ืองต้น1ครั้งที่1 ปรากฏ
ว่ามีนักเรียนจํานวน 10 คนไม่สามารถทําการวิเคราะห์รายการค้าได้เน่ืองจากจําแนกประเภท
สินทรัพย์หน้ีสินและส่วนของเจ้าของไม่ได้ทําแบบฝึกปฏิบัติไม่ได้ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความ
จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนวิชาบัญชีให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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นายปวิตร กองโพธ์ิ (2562) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผงสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน 
ปวช.1 ที่เรียนในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยใช้ชุดทดลอง
ตรวจซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ผลการวิจัยพบว่า ชุดทดลองตรวจซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี 

ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2552) ให้ความหมายของชุดฝึกทักษะว่าสื่อที่ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ในการเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการเพ่ือให้นักเรียนฝึกวิธีการคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะด้วย
ตนเองให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ได้ โดยมีครูเป็นผู้
แนะนําช่วยเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักเรียนและเจตคติตามจุดประสงค์การเรียนรู้และตาม
จุดมุ่งหมาย 

มนต์ชัย เทียนทอง (2554) ได้กล่าวถึงความสําคัญของชุดทดลองที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนไว้ 
ดังน้ี ชุดทดลองเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนที่ใช้ประกอบการสอนเพื่อแสดงเน้ือหาท่ีเป็น กฎ สูตร หรือ
ทฤษฎีที่กําหนดไว้แล้ว หรือใช้เพ่ือทดลองหาความสัมพันธ์ สร้างเกณฑ์ขึ้นใหม่ เคยแสดงผลให้
เห็นจริงได้ ปัจจุบันได้มีการใช้ชุดทดลองในลักษณะของการสอนหน้าช้ันเรียนหรือเป็นชุดสําหรับ
การเรียนการสอนรายบุคคลกันแพร่หลาย 

สภานันท์ ชาทอง (2551) ได้กล่าวถึงชุดฝึกทักษะว่าสื่อการเรียนที่ประกอบกิจกรรมหรือประสบการณ์ 
ที่ครูจดให้กับนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทําให้เกิดความคล่องแคล่ว แม่นยําเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและมีทักษะเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนใจและยิ่งช่วย 
แก้ปัญหาขอบกพร่องทางการเรียนด้วยการฝึกฝนจากชุดฝึกที่ครูสร้างขึ้น  

สุคนธ์  สินธพานนท์ (2553, น.96) ได้ให้ความหมายของชุดฝึกทักษะว่า สื่อที่สร้างขึ้นเพ่ือให้นักเรียน 
ได้ทํากิจกรรมที่เป็นการทบทวนหรือเสริมเพ่ิมเติมความรู้ให้แก่นักเรียน หรือให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการเรียนรู้หลายๆรูปแบบเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนได้มี
คุณลักษณะตามท่ีต้องการ      

ศันสนีย์ สื่อสกุล (2554, น.24) งานหรือกิจกรรมที่ครูผู้สอนมอบหมายให้นักเรียนทําเพ่ือฝึกทักษะและ 
ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วให้เกิดความชํานาญ ถูกต้อง คล่องแคล่ว จนสามารถนําความรู้ไป
แก้ปัญหาได้โดยอัตโนมัติ จากความหมายของชุดฝึกทักษะข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดฝึกทักษะเป็นสื่อ
ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝนความรู้ที่ได้เรียนไปหรือเป็นการเสริมความรู้ให้กับนักเรียน
เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
คู่มือ 
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คู่มือการใชง้านชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
 

 
รูปที่ 1 แสดงชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

 
ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์แบ่งส่วนประกอบออกได้ดังนี้ 

1. มัลติมิเตอร์ 
2. ชุดสาธิตการทํางานของทรานสดิวเซอร์ 

1. มัลติมิเตอร์ 
มัลติมิเตอร์ เป็นแบบอนาล็อก เพ่ือใช้ในการวัดค่าแรงดันและความต้านทานของวงจรและ

อุปกรณ์ 

 
 

รูปที่ 2 แสดงส่วนของมัลติมิเตอร์ 
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2. ส่วนต่างๆของชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงส่วนต่างๆของชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
 
หมายเลข 1 ทรานซิสเตอร์ 
หมายเลข 2 ไดโอด 
หมายเลข 3 ซเีนอร์ไดโอด 
หมายเลข 4 ตัวต้านทาน 
หมายเลข 5 แหล่งจายไฟ 
 
 

ขั้นตอนการใช้งานชุดฝึกการวัดค่าความต้านทาน  
ขั้นตอนที่ 1. วัดไดโอด 

-การวัดและการตรวจสอบขาไดโอด  
วิธีที่ 1. ดูจากลักษณะภายนอกของไดโอด คือดูที่แถบสีเทาของตัวอุปกรณ์จะเป็นขาแคโทด 

และอีกด้านจะเป็นขาแอโนด  
วิธีที่ 2. จะเป็นการตรวจสอบโดยใช้โอห์มมิเตอร์  
ขั้นตอนที่ 1. เริ่มจากการปรับย่านมัลติมิเตอร์ไปที่ R x 1 หรือ R x 10  

1 2 3 
4 

5 
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ขั้นตอนที่ 2. วัดครั้งที่ 1 เมื่อไดโอดได้รับแรงไฟไบอัสตรงจะยอมให้กระแสไหลผ่าน และวัด
ครั้งที่ 2 เมื่อไดโอดได้รับแรงไฟไบอัสกลับจะไม่มีกระแสไหลผ่าน  

- อาการเสียของไดโอด 
1. วัดทั้ง 2 ครั้งสลับกันจ่ายแรงไฟไบอัสตรงเข็มมัลติมิเตอร์ช้ีไปทางขวาสุดในครั้งที่ 1 และ 

จ่ายแรงไฟไบอัสกลับเข็มมัลติมิเตอร์ช้ีไปทางขวาในคร้ังที่ 2 แสดงว่าไดโอดรั่ว 
2. วัดทั้ง 2 ครั้งสลับกันเข็มมัลติมิเตอร์ไม่ขึ้นทั้ง 2 ครั้งแสดงว่าไดโอดขาด 
3. วัดทั้ง 2 ครั้งสลับกันเข็มมัลติมิเตอร์ช้ีไปทางขวามือสุดทั้ง 2 ครั้งแสดงว่าไดโอดลัดวงจร 

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงการวัดไดโอด 
 

2.  วัดซีเนอร์ไดโอด 
1. ใช้แอนะลอกมัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของซีเนอร์ไดโอดโดยใช้สเกล RX10 
2. ไบอัสตรงโดยเอาสายโอห์มมิเตอร์ที่มีศักย์ไฟบวกจับขาแอโนดศักด์ิไฟลบจับขาแคโถด 
3. ไบอัสกลับโดยเอาสายโอห์มมิเตอร์ที่มีศักย์ไฟลบจับขาแอโนดศักย์ไฟบวกจับขาแคโถด 
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รูปที่ 5 แสดงการวัดซีเนอร์ไดโอด 
 

3. วดัทรานซสิเตอร์ 
การวัดและการตรวจสอบหาขาของทรานชิสเตอร์ 
ขั้นตอนที่ 1 เริม่ปรับย่านมัลติมิเตอร์ไปที่ R x 10 
ขั้นตอนที่ 2 นาสายมัลติมิเตอร์วัดทั้งหมด 6 ครั้งสลับสายกันจะมี 2 คูท่ี่เข็มมลัติมิเตอร์ช้ีไป

ทางขวาจะมีหน่ึงขาที่เปนขาหลับ แสดงว่าสายที่มัลติมิเตอร์จับไว้อยู่กับที่คือขา B 
*การวัดในครั้งน้ีเราจะได้ขา B แล้วเรายังจะทราบได้อีกว่าทรานซิสเตอร์ตัวน้ีเป็นชนิดใด โดย

สังเกตุสายมัลติมิเตอร์ที่จับขา B อยู่ ถ้าเป็นขั้วลบจะเป็นชนิด NPN ถ้าสายมัลติมิเตอร์ที่จับขา B อยู่ ถ้า
เป็นขั้วบวกจะเป็นชนิด PNP 

ขั้นตอนที่ 3 การวัดหาขา C กับ E ของทรานซิสเตอร์ให้เปลี่ยนย่านมัลติมิเตอร์ไปที่ R x 10K เมื่อ
เรารู้ขา B แล้วให้เปลี่ยนสลับอีกขั้วมาจับที่ขา B นาสายอีกขั้วมาวัดสองขาที่เหลือ หากวัดแล้วขาไหนเข็มช้ี
ไปทางขวาคือขา E ขาที่วัดแล้วเข็มไม่ขึ้นคอื ขา C  

-อาการเสียของทรานซิสเตอร์  
- ถ้าวัดแล้วเข็มไม่ขึ้น สลับสายวัดแล้วเข็มก็ไม่ขึ้น แสดงว่าทรานซิสเตอร์ขาด  
- ถ้าวัดแล้วเข็มขึ้นสุดสเกล สลับสายวัดแลว้เข็มก็ขึ้นสุดสเกล แสดงว่าทรานซิสเตอร์ช็อต  
- ถ้าวัดแล้วเข็มขึ้นทั้ง 2 ครั้งไม่เท่ากัน แสดงว่าทรานซิสเตอร์รั่ว 
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รูปที่ 6 การวัดทรานซิสเตอร ์
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แบบประเมินคุณภาพ 
การสรา้งชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

 
คําชี้แจง  

แบบประเมินที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาคุณภาพ การสร้างชุดทดลองการตรวจวัด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้เช่ียวชาญ รายวิชา โทรศัพท์ รหัสวิชา 2105-2114 

 

แบบประเมินมี 3 ขั้นตอน 

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ประเมิน  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมิน 

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 รายละเอียดเก่ียวกับสถานภาพผู้ประเมิน 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย () ในวงเล็บหน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 

1. เพศ     (  ) ชาย 
(  ) หญิง 

2. คุณวุฒิ     (  ) ปรญิญาตรีหรือเทียบเทา่ 
(  ) ปรญิญาโทหรือเทียบเท่า 
(  ) ปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า 
(  2-) อ่ืนๆ…………………………. 

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

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

 
ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็ของผู้ประเมิน 

กรุณาทําเคร่ืองหมายถูก  (  ) ลงในช่องว่างตามระดับคะแนน ตามความคิดเห็นของท่าน 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมายดังน้ี 
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ระดับ 5  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ  ดีมาก 
ระดับ 4  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ  ดี 
ระดับ 3  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ  พอใช้ 
ระดับ 2  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ  ตํ่า 
ระดับ 1  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับ  ตํ่ามาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที ่ เนื้อหาของการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1 ใบงาน      
1.1 ส่วนประกอบครบถ้วนสมบูรณ ์      
1.2 ลําดับขั้นตอนการทดลองชัดเจนปฏิบัติง่าย      
1.3 มคีวามสอดคล้องกับระดับของวัตถุประสงค์การสอน      
1.4 เหมาะกับการสอนแบบกลุ่มหรือรายบุคคล      

2 ชุดทดลองเสรมิทักษะการเรียนรู้ (ชุดทดลองที่สรา้งขึน้)      
2.1 ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และมองเหน็ได้ชัดเจน      
2.2 เหมาะกับการสอนแบบกลุ่มหรือรายบุคคล      
2.3 ความสวยงาม       
2.4 ความคงทนแข็งแรง       
2.5 สะดวกในการเคลื่อนย้าย      
2.6 ความปลอดภัยในการใช้งาน      
2.7 ขนาดมีความเหมาะสม      
2.8 ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม อ่านทําความเข้าใจได้ง่าย      
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ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็ของผู้ประเมิน ( ตอ่ ) 

 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
 

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

ด้านที ่ เนื้อหาของการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

3 คู่มือการใช้ชุดทดลอง      
3.1 คําอธิบายส่วนประกอบของชุดทดลองเสริมทักษะ
การเรียนรู้ 

     

3.2 คําช้ีแจ้ง วิธีการชุดทดลองเสริมทักษะการเรียนรู้
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

     

3.3 ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม อ่านทําความเข้าใจได้
ง่าย 

     

คะแนนรวม      



แบบประเมินความพงึพอใจ 
การสร้างชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ช้ันปีท่ี3 กลุ่ม3 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 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 ดี 
ระดับ 3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับ พอใช้ 
ระดับ 2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับ ตํ่า 
ระดับ 1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับ ตํ่ามาก 

 

หัวข้อความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ชุดทดลองดูดความสนใจ      
2. ความสวยงามของชุดทดลอง      
3. ความสะดวกในการใช้งานชุดทดลอง      
4. ความปลอดภัยในการใช้งานชุดทดลอง      
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะผู้ประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หัวข้อความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
5. ขนาดของชุดทดลองมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน      
6. ความคงทนแข็งแรงของชุดทดลอง        
7. ชุดทดลองสามารถมองเห็นได้ชัดเจน      
8. ชุดทดลองสามารถใช้งานได้จริง      
9. ชุดทดลองสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน 

     

10. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดทดลอง      



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

ตัวอย่างใบงาน 
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ใบปฏิบัติงานที่ 1 เรื่อง การตรวจวัดไดโอด 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้

 1.1 บอกหลักการวัดและทดสอบไดโอดชนิดซิลิคอนและเยอรมันเนียม โดยใช้โอห์มมิตเตอร์ 
 1.2 สามารถใช้โอห์มมิตเตอร์วัดและทดสอบไดโอดชนิดต่างๆได้ 
 1.3 วัดทดสอบไดโอดดีหรือเสีย 

2. เครื่องมือและอุปกรณ ์
 2.1 ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     1 เครื่อง 
 2.2 มัลติมิเตอร์แบบแอนาลอก       1 เครื่อง 

3. ทฤษฎี 
สารก่ึงตัวนํา (Semi-conductor) หมายถึง ธาตุหรือสารที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้า อยู่ระหว่าง 

ความเป็นตัวนําและฉนวน สารกึ่งตัวนําที่เรานิยมนํามาใช้งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ส่าวนใหญ่ ได้แก่ 
ซิลิกอนและเจอร์เมเนียม เมื่อใดที่เรานําสารก่ึงตัวนํามาทําให้เกิดรอยต่อ P-N ข้ึนจะได้ อุปกรณ์สารก่ึง
ตัวนําชนิดรอยต่อ P-N ที่ถูกเรียกว่า ไดโอด (Diode) โดยหน้าที่ไดโอดจะยอมให้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัว
มันได้เพียงทิศทางเดียว ซึ่งไดโอดจะนํากระแสเมื่อถูกต่อวงจรในลักษณะ ไบแอสตรง (Forward bias) 
และมันจะก้ันกระแสเม่ือถูกต่อวงจรในลักษณะไบแอสกลับ (Reverse bias) เราจึงนําคุณลักษณะดังกล่าว
ของไดโอดไปใช้งานในวงจรเรียงกระแส (Rectifier) เพ่ือทําการ เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้า
กระแสตรง 

4. ลําดับขั้นการทดลอง 
 4.1 ต้ังมัลติมิเตอร์ ที่ RX10 จากน้ันทําการปรับตําแหน่งศูนย์ (Zero Adjust) 
 4.2 วัดค่าความต้านทานของไดโอดเบอร์ต่างๆ ตามตารางที่ 1.1 ในลักษณะไบอัสตรง บันทึกผล
การทดลองลงในตารางที่ 1.1  
 4.3 วัดค่าความต้านทานของไดโอดเบอร์ต่างๆ ตามตารางที่ 1.1 ในลักษณะไบอัสกลับ บันทึก
ผลการทดลองลงในตารางที่ 1.1  
 4.4 ต้ังมัลติมิเตอร์ ที่ RX10K จากน้ันทําการปรับตําแหน่งศูนย์ (Zero Adjust) 
 4.5 วัดค่าความต้านทานของไดโอดเบอร์ต่างๆ ตามตารางที่ 1.1 ในลักษณะไบอัสตรง บันทึกผล
การทดลองลงในตารางที่ 1.1  
 4.6 วัดค่าความต้านทานของไดโอดเบอร์ต่างๆ ตามตารางที่ 1.1 ในลักษณะไบอัสกลับ บันทึก
ผลการทดลองลงในตารางที่ 1.1  
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ลําดับ เบอร์ วัดค่าความต้านทาน ชนิด สภาพ 
ใช้สเกล RX10 ใช้สเกล RX10K ซิลิคอน/

เยอรมันเนียม 
ํารุด 

ไบอัส
ตรง 

ไบอัส
กลับ 

ไบอัส
ตรง 

ไบอัส
กลับ 

        
        
        
        
        

 

ตารางที่ 1.1 ผลการวัดค่าความต้านทานของไดโอด 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

คําถามและการวิเคราะห ์

1. การวัดและตรวจสอบไดโอด พิจารณาอยู่ 3 ลักษณะคือ 
1.1 ไดโอดขาด หมายถึง

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
1.2 ไดโอดลัดวงจร หมายถึง

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

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

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

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



46 
 

1.3 ไดโอดร่ัวไหล หมายถงึ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
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ใบปฏิบัติงานที่ 2 เรื่อง การตรวจวัดซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode) 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้

1.1 บอกวิธีการวัดและทดสอบซีเนอร์ไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์ 
1.2 อธิบายถึงคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอดได้ 
1.3 วัดและทดสอบซีเนอร์ไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์ได้ถูกต้อง 

2. เครื่องมือและอุปกรณ ์
 2.1 ชุดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    1 เครื่อง 
 2.2 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ หรือแอนะลอกมัลติมิตเตอร์    1 เครื่อง 

3. ทฤษฎี 
 ลักษณะโครงสร้างของซีเนอร์ไดโอดก็เหมือนกันรอยต่อของไดโอดชนิดรอยต่อ P – N จะ 
แตกต่างก็เพียงการเติมสารเจือปนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังน้ันการน ากระแสของซีเนอร์ไดโอดขณะ 
ไบแอสตรง ก็จะเหมือนกับการน ากระแสของไดโอดชนิดรอยต่อ P-N แต่เมื่อมันได้รับไบแอสกลับ จนเมื่อ
แรงดันไบแอสกลับสูงถึงค่าแรงดันพังทลาย มันจะสามารถนํากระแสได้โดยตัวมันไม่เป็น อันตราย 
เว้นเสียแต่กระแสท่ีไหลผ่านรอยต่อขณะไบแอสกลับน้ีสูงเกินกว่าค่ากระแสสูงสุดที่มันทน ได้ มันจึงจะ
ได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามการนํากระแสในช่วงไบแอสกลับน้ีจะสามารถ นํากระแสได้น้อยกว่าขณะ
ได้รับไบแอสตรง ส่วนในรูป 5.1 ข) จะเป็นรูปสัญลักษณ์ ซึ่งจะเขียนต่าง จากไดโอดชนิดรอยต่อ P-N บ้าง
เล็กน้อย แต่ขาหรือขั้วต่อใช้งานยังคงเรียกเหมือนกับไดโอดชนิด รอยต่อ P-N 

4. ลําดับขั้นการทดลอง 
4.1 ใช้แอนะลอกมัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของซีเนอร์ไดโอดโดยใช้สเกล RX10 แล้วบันทึก
ผลลงในตารางที่ 2.1 
หมายเหตุ  

 ไบอัสตรงหมายถึงเอาสายโอห์มมิเตอร์ที่มีศกัย์ไฟบวกจับขาแอโนดศักด์ิไฟลบ
จับขาแคโถด 

 ไบอัสกลับหมายถึงเอาสายโอห์มมิเตอร์ที่มีศกัย์ไฟลบจับขาแอโนดศักย์ไฟบวก
จับขาแคโถด 
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เบอร์ 
วัดค่าความต้านทาน RX10 

ไบอสัตรง ไบอสักลบั 

 
  

   
   
   
   

 

ตารางที่ 2.1 ผลการวัดค่าความต้านทานของซีเนอร์ไดโอด 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

คําถาม 

1.อธิบายการนําซีเนอร์ไดโอดไปใช้งานในวงจร 

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

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

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

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

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

2. บอกวิธีการวัดและทดสอบซีเนอร์ไดโอดด้วยโอห์มมิเตอร์
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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3 อธิบายถึงคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

ใบปฏิบัติงานที่ 3 เรื่อง การตรวจวัดทรานซิสเตอร ์
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้

 1.1 บอกหลกัการวัดและทดสอบทรานซิสเตอร์ด้วยโอห์มิเตอร์ได้ 
 1.2 วัดและทดสอบเพ่ือหาขาของทรานซิสเตอร์ได้ 
 1.3 วัดและทดสอบทรานซิสเตอร์ดีหรือเสียได้ 

2. เครื่องมือและอุปกรณ ์
 2.1 ชุดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    1 เครื่อง 
 2.2 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ หรือแอนะลอกมัลติมิตเตอร์    1 เครื่อง 

3. ทฤษฎี 
 ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ประเภทแอคทีฟ (Active Device) ชนิดหน่ึงมี
หลักการทํางานโดย อาศัยกระแสไฟฟ้าจากวงจรภายนอกไปควบคุมตัวกําเนิดกระแสไฟฟ้าภายในให้
เปลี่ยนแปลงตาม ทรานซิสเตอร์ มี 3 ขา คือ ขาเบส ขาอิมิตเตอร์และขาคอลเลคเตอร์ การสร้าง
ทรานซิสเตอร์ แบ่งตามโครงสร้างได้ 2 ชนิด คือ NPN และ PNP แบ่งตามสารได้สองชนิดเช่นกัน คือ
เยอรมันเนียม และ ซิลิคอน การจัดแรงไฟไบอัสทรานซิสเตอร์ จะจัดให้อยู่สองแบบคือให้ฟอร์เวิร์ดไบอัส
ระหว่างขาเบสกับขาอิมิตเตอร์ และให้รีเวิร์สไบอัสระหว่างขาเบสกับขา คอลเลคเตอร์ ทรานซิสเตอร์
สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างเช่น ขยายสญัญาณ สวิตซิ่ง กําเนิดสัญญาณ 

4. ลําดับขั้นการทดลอง 
 4.1 วัดค่าความต้านทานรวมวงจร 
 4.2 ต้ังมัลติมิเตอร์ ที่ RX10 จากน้ันทําการปรับตําแหน่งศูนย์ (Zero Adjust) 
 4.3 นําสายมลัติมิเตอร์วัดทั้งหมด 6 ครั้งสลบัสายกันจะมี 2 คู่ที่เข็มมลัติมิเตอร์ช้ีไปทางขวาจะมี
หน่ึงขาที่เป็นขาลบ แสดงว่าสายที่มัลติมิเตอร์จับไว้อยู่กับที่คือขา B 

หมายเหตุ การวัดในครั้งน้ีเราจะได้ขา B แล้วเรายังจะทราบได้อีกว่าทรานซิสเตอร์ตัวน้ีเป็นชนิด
ใด โดยสังเกตุสายมัลติมิเตอร์ที่จับขา B อยู่ ถ้าเป็นขั้วลบจะเป็นชนิด NPN ถ้าสายมัลติมิเตอร์ที่จับขา B 
อยู่ ถ้าเป็นขั้วบวกจะเป็นชนิด PNP บันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 3.1  
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ทรานซิสเตอร์ ชนิดของทรานซิสเตอร์ บอกช่ือขาเรียงจากซา้ยไปขวา ดี/เสีย 
1    
2    
3    
4    
5    

 
ตารางที่ 3.1 ผลการวัดทรานซิสเตอร ์

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

คําถาม 

1.อธิบายการทํางานของทรานซิสเตอร์ 

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

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

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

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

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

2. บอกหลักการวัดและทดสอบทรานซิสเตอร์ด้วยโอห์มิเตอร์ 

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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3 อธิบายการวัดเพ่ือหาขาของทรานซิสเตอร์
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ.  
ใบประเมินคุณภาพความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ 
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ใบประเมินคุณภาพ 
ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ 

เรื่อง ชุดทดลองการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3
กลุ่ม 3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
คําช้ีแจง ให้ท่านพิจารณาข้อความหรือข้อคําถามของแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อความสอดคล้องของ
แบบสอบถาม 
 ทําเคร่ืองหมาย (√) ลงในช่องความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
 ระดับ  1  หมายถึง   ครอบคลุมประเด็น คําถามการวิจัย 
 ระดับ  0  หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
 ระดับ -1  หมายถึง   ไม่ครอบคลุมเน้ือหา 

จุดประสงค ์
 

ข้อ ระดับความคดิเห็น 
1 0 -1 

ตอนที่1 อุปกรณ์สารก่ึงตัวนํา     
1.1 รู้คุณสมบัติของสารก่ึงตัวนํา 1    

2    
3    

1.2 รู้จักโครงสร้างและคุณสมบัติของไดโอด 4    
5    

1.3 รู้จักหน้าที่และคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด 6    
7    

1.4 รู้จกัโครงสร้างและคุณสมบัติของไดโอด 8    
9    

1.5 บอกชนิดของทรานซิสเตอร์ 10    
11    

1.6 รู้จกัโครงสร้างและคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์ 12    
13    

1.7 รู้จกัหลักการไบอัสทรานซิสเตอร ์
  

14    
15    

ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................... 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ. 

แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 
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ช่ือ....................................................................ช้ัน....................................เลขที่............................... 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง อุปกรณ์สารก่ึงตัวนํา 

คําสั่ง :  เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด (15 คะแนน) 

1. สารก่ึงตัวนําคืออะไร  
ก. สารที่ในบางสภาวะนํากระแสได้ บางสภาวะไม่ยอมให้กระแสไหลผ่าน  
ข. สารที่นํากระแสได้แต่ไม่ดีเท่าตัวนํา  
ค. สารที่มลีักษณะนํากระแสและหยุดนํากระแสสลับกันไปมา  
ง. สารที่มีค่าความต้านทานในตัวเองอยู่ระหว่างตัวต้านทานกับฉนวน 

2. สารก่ึงตัวนํามีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่าใด  
ก. 1 – 3 ตัว   ข. 3 – 4 ตัว  
ค. 4 ตัว   ง. 5 – 8 ตัว 

3. เมื่อนําสารชนิด P และ N มาต่อกันจะได้อุปกรณ์ที่เรียกว่าอะไร  
ก. สารก่ึงตัวนํา   ข. ตัวต้านทาน  
ค. ไดโอด  ง. สารประกอบ 

4. . ข้อใดคือโครงสร้างของไดโอด 

ก.   ข.  

ค.  ง.  

5. ข้อใดคือสัญลกัษณ์ของไดโอด 

ก.   ข.  

ค.   ง.  

6. ซีเนอร์ไดโอดคืออะไร 
ก. ไดโอดที่ใช้ในวงจรเรียงกระแส  ข. ไดโอดที่ใช้ในวงจรรักษาระดับแรงดันให้คงที่ 
ค. ไดโอดนํากระแสได้เพียงทิศทางเดียว ง. ตัวต้านทานชนิดหน่ึงที่มีความไวต่อแสง 
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7. คุณสมบัติพิเศษของซีเนอร์ไดโอดสามารถทํางานได้ในช่วงใด 
ก. แรงดันอาวาเลนซ ์  ข. ทนกําลังได้มากกว่าพิกัดของตัวเอง 2 เทา่ 
ค. ขณะให้ไบแอสตรง  ง. ช่วงเปลี่ยนแรงดันไฟสลับให้เป็นไฟตรง 

8. ข้อใดคือโครงสร้างของซีเนอร์ไดโอด 

 ก.   ข.  

ค.  ง.  

9. ข้อใดคือสัญลกัษณ์ของซีเนอร์ไดโอด 

ก.   ข.  

ค.   ง.    

10. ทรานซิสเตอรช์นิดรอยต่อมีกี่ชนิด 
ก. 2 ชนิด  ค. 3 ชนิด 
ง. 4 ชนิด  จ. 5 ชนิด 

11. ทรานซิสเตอรช์นิดใดที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน 
ก. ทรานซสิเตอร์ชนิดหัวต่อ  ข. ทรานซสิเตอร์ชนิดเยอร์มันเนี่ยม 
ค. ทรานซสิเตอร์ชนิดแบบปรับค่าได้ ง. ทรานซิสเตอร์ชนิดซิลิคอน 

 

12. จากรูปเป็นสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ชนิดใด 

    ก. ชนิด NPN  ข. ชนิด PNP 
   ค. ชนิด PPN  ง. ชนิด NNP 
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13. จากรูปเป็นสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ชนิดใด 

   ก. ชนิด NPN  ข. ชนิด PNP 
   ค. ชนิด PPN  ง. ชนิด NNP 

14. ข้อใดเป็นการจ่ายไบอัสให้ทรานซิสเตอร์ถกูต้อง 
ก. จ่ายไบอัสตรงให้ขา C กับขา B 
ข. จ่ายไบอัสกลับให้ขา B กับขา C 
ค. จ่ายไบอัสกลับให้ขา E กับขา B 
ง. จ่ายแรงดันสูงให้ขา B กับขา E 

15. ทรานซิสเตอรท์ี่ขึ้นต้นด้วย 2SA หรือ A มีความหมายอย่างไร 
ก. เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ใช้ความถี่ตํ่า 
ข. เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ใช้ความถี่สูง 
ค. เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ใช้ความถี่ตํ่า 
ง. เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ใช้ความถี่สูง 
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ช่ือ..............................................................ช้ัน....................................เลขที่............................... 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง อุปกรณ์สารก่ึงตัวนํา 

คําสั่ง :  เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในข้อที่ถูกต้องที่สุด (15 คะแนน) 

1. สารก่ึงตัวนําคืออะไร  
ก. สารที่ในบางสภาวะนํากระแสได้ บางสภาวะไม่ยอมให้กระแสไหลผ่าน  
ข. สารที่นํากระแสได้แต่ไม่ดีเท่าตัวนํา  
ค. สารที่มีลักษณะนํากระแสและหยุดนํากระแสสลับกันไปมา  
ง. สารที่มีค่าความต้านทานในตัวเองอยู่ระหว่างตัวต้านทานกับฉนวน 

2. สารก่ึงตัวนํามีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่าใด  
ก. ก. 1 – 3 ตัว   ข. 3 – 4 ตัว  
ข. ค. 4 ตัว   ง. 5 – 8 ตัว 

3. เมื่อนําสารชนิด P และ N มาต่อกันจะได้อุปกรณ์ที่เรียกว่าอะไร  
ก. ก. สารก่ึงตัวนํา   ข. ตัวต้านทาน  
ข. ค. ไดโอด  ง. สารประกอบ 

4. . ข้อใดคือโครงสร้างของไดโอด 

ก. ก.   ข.  

ข. ค.  ง.  

5. ข้อใดคือสัญลกัษณ์ของไดโอด 

ก. ก.   ข.  

ข. ค.   ง.  

6. ซีเนอร์ไดโอดคืออะไร 
ก. ก. ไดโอดที่ใช้ในวงจรเรียงกระแส ข. ไดโอดที่ใช้ในวงจรรักษาระดับแรงดันให้คงที่ 
ข. ค. ไดโอดนํากระแสได้เพียงทิศทางเดียว ง. ตัวต้านทานชนิดหน่ึงที่มีความไวต่อแสง 

7. คุณสมบัติพิเศษของซีเนอร์ไดโอดสามารถทํางานได้ในช่วงใด 
ก. ก. แรงดันอาวาเลนซ ์  ข. ทนกําลังได้มากกว่าพิกัดของตัวเอง 2 เทา่ 
ข. ค. ขณะให้ไบแอสตรง  ง. ช่วงเปลี่ยนแรงดนัไฟสลับให้เป็นไฟตรง 
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8. ข้อใดคือโครงสร้างของซีเนอร์ไดโอด 

ก. ก.   ข.  

ข. ค.  ง.  

9. ข้อใดคือสัญลกัษณ์ของซีเนอร์ไดโอด 

ก. ก.   ข.  

ข. ค.   ง.    

10. ทรานซิสเตอรช์นิดรอยต่อมีกี่ชนิด 
ก. ก. 2 ชนิด  ค. 3 ชนิด 
ข. ง. 4 ชนิด  จ. 5 ชนิด 

11. ทรานซิสเตอรช์นิดใดที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน 
ก. ก. ทรานซสิเตอร์ชนิดหัวต่อ  ข. ทรานซสิเตอร์ชนิดเยอร์มันเนี่ยม 
ข. ค. ทรานซสิเตอร์ชนิดแบบปรับค่าได้ ง. ทรานซิสเตอร์ชนิดซิลิคอน 

12. จากรูปเป็นสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ชนิดใด 

    ก. ชนิด NPN  ข. ชนิด PNP 
ค. ชนิด PPN  ง. ชนิด NNP 

 
 
 

13. จากรูปเป็นสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ชนิดใด 

    
ก. ชนิด NPN  ข. ชนิด PNP 

                     ค. ชนิด PPN  ง. ชนิด NNP 
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14. ข้อใดเป็นการจ่ายไบอัสให้ทรานซิสเตอร์ถกูต้อง 
ก. จ่ายไบอัสตรงให้ขา C กับขา B   
ข. ข. จ่ายไบอัสกลับให้ขา B กับขา C 
ค. จ่ายไบอัสกลับให้ขา E กับขา B 
ง. จ่ายแรงดันสูงให้ขา B กับขา E 

15. ทรานซิสเตอรท์ี่ขึ้นต้นด้วย 2SA หรือ A มีความหมายอย่างไร 
ก. เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ใช้ความถี่ตํ่า 
ข. เป็นทรานซสิเตอร์ชนิด NPN ใช้ความถี่สูง 
ค. เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ใช้ความถี่ตํ่า 
ง. เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ใช้ความถี่สูง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช. 

รวมภาพการเก็บผลวิจัย 
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