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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ

รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้
ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

การดําเนินการวิจัย ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 
1 กลุ่มที่ 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นจํานวน 19 คน ทําแบบทดสอบก่อน
เรียน เร่ิมเรียนโดยใช้ฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทําแบบทดสอบหลังเรียน และทําแบบ
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใช้ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติในการหาค่าต่างๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกลุ่มตัวอย่าง ( X̅ ) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิตของประชากร ( μ ) ค่าเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่าง ( S.D. ) ค่าเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของประชากร	( σ  ) และค่าเฉล่ียร้อยละ  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. คุณภาพของชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมของความคิดเห็น

ของผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับดี ( X̅ = 4.38 ) เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
2. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ัง มีความรู้สูงขึ้นจริง หลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ย 10.26 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 51.31 

3. ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับดีมาก ( μ =4.88 ) เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

ดังน้ันสรุปได้ว่าชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างขึ้นสามารถใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 



กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากอาจารย์พิเชษฐ์  จันทรังศรี 
ท่ีได้กรุณาให้คําแนะนําปรึกษาและข้อมูลต่าง ๆ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ทําให้การศึกษาวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 
 
  
 

นายสุวิจักขณ์  ประจันตะเสน 
 



สารบัญ 

บทท่ี 
 บทคัดย่อ 
 กิตติกรรมประกาศ 
 สารบัญ 
 สารบัญตาราง 
 สารบัญรูปภาพ 

 
1 บทนํา 
 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 สมมติฐานของงานวิจัย 
 ขอบเขตของงานวิจัย 
 นิยามศัพท์ 
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  
2 เอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 ทฤษฎสีื่อการเรียนการสอน 
 ความหมายของชุดฝึกทักษะ 
 การออกแบบและสร้างชุดฝึกทักษะ 
 การเขียนใบงาน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
3 วิธการดําเนินงาน 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขั้นตอนการสร้าง 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    

หน้า 
ก 
ข 
ค 
ง 
จ 
 
 

1 
2 
2 
2 
3 
3 
 
 

5 
6 
7 
9 

10 
    

 
12 
12 
13 
13 
13 
13 

 

 

 

 



สารบัญ (ต่อ) 

บทท่ี 
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการสร้างชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 ผลการหาคุณภาพชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชุดฝึกเคร่ืองมือวัด
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
5 สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ข้อเสนอแนะ 
 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก แบบประเมินคุณภาพช้ินงาน 
 ภาคผนวก ข แบบประเมินความพึงพอใจ 
 ภาคผนวก ค ประเมินคุณภาพ IOC 
 ภาคผนวก ง ใบปฏิบัติงานและแบบทดสอบ 
 ภาคผนวก จ เฉลยใบปฏิบัติงานและแบบทดสอบ 
 ภาคผนวก ฉ คู่มือ 
 ภาคผนวก ช รวมภาพการเก็บผลงานวิจัย 
 

 
 
 

หน้า 
 

16 
17 
18 

 
20 

 
 
 

21 
21 
22 

 
23 

 
25 
30 
34 
36 
48 
61 
64 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี 

4.1 ผลการหาคุณภาพชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เช่ียวชาญ
3 ท่าน  

4.1 ผลการหาคุณภาพชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เช่ียวชาญ 
3 ท่าน ( ต่อ ) 

4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกเคร่ืองมือวัด
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี 

 

หน้า 
17 

 
18 

 
19 

 
 

20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี 
4.1.1 ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ใบปฏิบัติงาน 

และแบบทดสอบ 
 

 

หน้า 
16 

 
 

 



1 

บทที่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 

วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเป็นส่วนหน่ึงในรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซ่ึงเนื้อหาของวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงน้ัน มีความเก่ียวข้องกับเครื่องมือใน
การวัดปริมาณทางไฟฟ้า ซ่ึงการเรียนการสอนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ยังขาดทักษะในการใช้
งานมัลติมิเตอร์ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการเรียนการสอนละนําความรู้พ้ืนฐานท่ีได้มาทําให้ผู้เรียนได้ฝึก 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาซ่ึงวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเป็นรายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีเก่ียวโยงในการเรียนรายวิชาอ่ืนๆใน
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อย่างมากถือได้ว่าวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงน้ันมีความสําคัญอย่างมากในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

จากการได้รับมอบหมายในการรับผิดชอบสอนรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 
2105-2002 ในระหว่างสอนระยะเวลา 4 สัปดาห์พบปัญหาว่าสื่อท่ีจะใช้ประกอบการเรียนการสอนใช้
ในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การสอนในที่ผ่านมาสอนโดยใช้เพียงกระดานเป็นสื่อ พบว่าผู้เรียนไม่
เข้าใจในเนื้อหา ไม่สามารถลงมือทําในภาคปฏิบัติ และนักเรียนไม่สามารถเข้าใจในการใช้มัลติมิเตอร์ 
จนทําให้นักเรียนขาดทักษะในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดท่ีจะหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว  ด้วย
การสร้างชุดฝึกเครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนที่นอกเหนือจาก
การเรียนปกติส่งผลให้การเรียนการสอนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105-2002 กับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 กลุ่มท่ี 1 เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือสร้างชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับรายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแก่น 

1.2.2 เพ่ือหาคุณภาพของชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้เช่ียวชาญ 3 
ท่าน ในแผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

1.2.3 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้ชุดฝึก
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 กลุ่มที่ 1 
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

1.2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 กลุ่มที่ 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแก่น 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 คุณภาพของชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน อยู่ในระดับดี 

1.3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช้ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

1.3.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ใน
ระดับมาก 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

1.4.1.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 กลุ่ม
ท่ี 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นจํานวน 19 คน  
1.4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1.4.2.1 ตัวแปรต้น  
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- ชุดฝึกทักษะเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1.4.2.2 ตัวแปรตาม  

-  คุณภาพของชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน  

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีใ ช้ ชุดฝึกเค ร่ืองมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีใช้ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ใน
ระดับดี 

1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2561 

1.4.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งน้ี มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 ในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องการ
ใช้งานดีซีแอมมิเตอร์ และการใช้งานดีซีโวลต์มิเตอร์ 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5.1 ชุดฝึกเคร่ืองมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดมัลติมิเตอร์ ใน
รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

1.5.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง หมายถึง ระดับผลการ
ทดสอบความรู้ในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภายหลังการใช้ชุดฝึกเพ่ือฝึกการใช้เครื่องมือวัดฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  

1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 กระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

1.6.2 นักเรียนเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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1.6.3 นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงได้ในรายวิชา
อ่ืนต่อไป 

1.6.4 ครูได้มีชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสอนรายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงภาคปฏิบัติต่อไป 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้รวบรวมและนําเสนอ

ตามลําดับดังนี้ 
2.1 ทฤษฎีสื่อการเรียนการสอน 
2.2 ความหมายของชุดฝึกทักษะ 
2.3 การออกแบบและสร้างชุดฝึกทักษะ 
2.4 การเขียนใบงาน 
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 



6 

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 ความหมายของชุดฝึกทักษะ 

ความหมายของชุดฝึกทักษะ ชุดฝึกทักษะเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาประเภทหนึ่งท่ีได้รับ
ความสนใจอย่าง กว้างขวาง เพราะครูสามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือใช้แนวทางในการสอน เพ่ือให้
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บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ชุดฝึกทักษะมีช่ือเรียกต่าง ๆ กันหลายช่ือ เช่น Learning Package, 
Learning Activity Package, Instructional Package, Instructional Kits ห รื อ  Self – 
Instructional Unit ซ่ึงมีความหมายใกล้เคียงกัน จนสามารถใช้แทนกันได้นักวิชาการนั้นอาจใช้คําที่
ต่างกันไป เพ่ือความเหมาะสมในการฝึกทักษะและปฏิบัติ (สุกัญญา มณโชต, 2555, น. 47) โดยมผให
ความหมายของชุดฝึกทักษะไว้ดังนี้  

สภานันท์ ชาทอง (2551) ได้กล่าวถึงชุดฝึกทักษะว่าสื่อการเรียนที่ประกอบกิจกรรม หรือ
ประสบการณ์ท่ีครูจดให้กับนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทําให้เกิดความคล่องแคล่ว แม่นยําเกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีทักษะเพ่ิมมากขึ้น ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนใจและย่ิงช่วย แก้ปัญหาขอ
บกพร่องทางการเรียนด้วยการฝึกฝนจากชุดฝึกท่ีครูสร้างขึ้น  

เฉลียว เพชรแก้ว (2550) ให้ความหมายของชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง 
เครื่องมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะมีวิธีการคิดจากการปฏิบัติ ให้เกิดความ
ชํานาญได้อย่างแม่นยํา ถูกต้อง คล่องแคล่วและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  

ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2552) ให้ความหมายของชุดฝึกทักษะว่าสื่อที่ช่วยพัฒนาความรู้
ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการเพื่อให้นักเรียนฝึกวิธีการคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะ
ด้วยตนเองให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ได้ โดยมีครูเป็นผู้
แนะนําช่วยเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักเรียนและเจตคติตามจุดประสงค์การเรียนรู้และตามจุดมุ่งหมาย 
โดยภาพรวมแล้วชุดฝึกทักษะเป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่ได้แนวคิดหลาย ๆ แนว 
มาใช้ร่วมกันเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ด้วยตนเอง ทําให้ผู้เกิดความสนใจเม่ือได้ปฏิบัติ
จริง มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ได้ โดยให้ครูเป็นผู้แนะนําการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อ้างอิง 
แนวคิดของชุดการสอน ศึกษาความหมายชุดการสอน แนวคิดและหลักการของชุดการสอน ประเภท 
ของชุดการสอน องค์ประกอบของชุดการสอน ขั้นตอนการสร้างชุดการสอน การหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอน แล้วนํามาสร้างเป็นชุดการสอนท่ีผู้วิจัยขอใช้คําว่าชุดฝึกทักษะใช้ตลอดงานวิจัยเล่มน้ี 

สุคนธ์  สินธพานนท์ (2553, น.96) ได้ให้ความหมายของชุดฝึกทักษะว่า สื่อท่ีสร้างขึ้น
เพ่ือให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมท่ีเป็นการทบทวนหรือเสริมเพ่ิมเติมความรู้ให้แก่นักเรียน หรือให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้หลายๆรูปแบบเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้มี
คุณลักษณะตามที่ต้องการ           

ศันสนีย์ สื่อสกุล (2554, น.24) งานหรือกิจกรรมท่ีครูผู้สอนมอบหมายให้นักเรียนทําเพ่ือฝึก
ทักษะและทบทวนความรู้ท่ีได้เรียนไปแล้วให้เกิดความชํานาญ ถูกต้อง คล่องแคล่ว จนสามารถนํา
ความรู้ไปแก้ปัญหาได้โดยอัตโนมัติ จากความหมายของชุดฝึกทักษะข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดฝึกทักษะ
เป็นสื่อท่ีสร้างขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝนความรู้ท่ีได้เรียนไปหรือเป็นการเสริมความรู้ให้กับนักเรียน
เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ชํานาญ 

 
2.3 การออกแบบและสร้างชุดฝึกทักษะ 

มนต์ชัย เทียนทอง (2554) ได้กล่าวถึงความสําคัญของชุดทดลองที่มีต่อกระบวนการเรียน
การสอนไว้ดังนี้ ชุดทดลองเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนที่ใช้ประกอบการสอนเพ่ือแสดงเนื้อหาท่ีเป็น กฎ สูตร 
หรือทฤษฎีท่ีกําหนดไว้แล้ว หรือใช้เพ่ือทดลองหาความสัมพันธ์ สร้างเกณฑ์ขึ้นใหม่ เคยแสดงผลให้
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เห็นจริงได้ ปัจจุบันได้มีการใช้ชุดทดลองในลักษณะของการสอนหน้าช้ันเรียนหรือเป็นชุดสําหรับการ
เรียนการสอนรายบุคคลกันแพร่หลาย โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาประลอง (Laboratory) 
เน่ืองจากผู้สอนได้เล็งเห็นประโยชน์ท่ีแท้จริงของการทดลอง ท่ีมีต่อการเรียนการสอนว่าทําให้การ
เรียนรู้เห็นจริงได้ นอกจากน้ันยังทําให้ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนค่อนข้างสูงด้วยฝ่ายสื่อการ
เรียนการสอน  

รูปแบบของชุดทดลองไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการออกแบบและสร้างต้นแบบไว้ทดลอง
และชุดสาธิต (สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษากับ ไว้ว่าการออกแบบชุดทดลองสามารถทําได้หลายลักษณะ 
เช่น แผงทดลอง (Experimental  Panels) โมดูลเสียบ (Plug-in Modules) และอุปกรณ์เสียบ 
(Plug-in Components)  

2.3.1 แผงทดลอง (Experimental  Panels) 
เป็นชุดที่ใช้สอนหรือฝึกในเรือ่งใดเรื่องหนึง่โดยเฉพาะ อาจเป็นชุดที่ติดต้ังอยู่บนโต๊ะ

หรือแขวนอยู่บนฝาหรือต้ังบนพ้ืนหน้าห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนท้ังห้องสามารถมองเห็นได้แผงทดลอง
ทําด้วยแผ่นพลาสติกหรือแบกาไลน์ ท่ีมีความหนา 5 มม. สูง 297 มม. กว้าง 130 มม. หรือมากกว่า
ด้านหลังมีฝาปิด แผงทดลองที่ต้องแรงความแข็งแรง เช่น การควบคุมนิวเมติกส์อาจทําด้วยแผ่น
อลูมิเนียม อุปกรณ์จะยึดติดกับแผ่นด้านหลังหรือฝังอยู่ด้านหลัง การต่อวงจรไฟฟ้าจะใช้ปลั๊กนิรภัย 
(Safety Socket) ขนาด 4 มม.หรือ 2 มม. ยึดติดด้านหน้าแผ่นสัญลักษณ์และคําอธิบายจะพิมพ์บน
ด้านหน้าแผ่นและไม่สามารถลบออกได้ 

 
 

2.3.2 โมดูลเสียบ (Plug-in Modules) 
เป็นชุดอุปกรณ์ท่ีต่อกันเป็นได้หรือวงจรสําเร็จรูปประกอบอยู่ในกล่องหรือกระเป๋าที่

สามารถเคล่ือนย้ายไว้ด้วยมือเวลาใช้งานจะถอดฝ่าออก ภายในฝ่าจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์สําหรับทอลอง
ด้านล่างของกล่องโมดูล มีขาเสียบ ขนาด 4 มม. ท่ีสามารถเสียบลงบนแผ่นกริด (Grid Pattern) ท่ีมี
ระยะห่างระหว่างช่องเสียบ 19 ม.ม. ได้โมดูลทําด้วยพลาสติกหรืออลูมิเนียม โดยพิมพ์สัญลักษณ์ของ
วงจรไว้ด้านบนกล่อง 

2.3.3 อุปกรณ์เสียบ (Plug-in Components)  
มีความเป็นไปได้ท่ีการทดลอง จําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดลองทีละตัว เช่น 

ตัวต้านทาน คาปาซิสเตอร์ เป็นต้น เพ่ือให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
อุปกรณ์จึงประกอบไว้ในกล่องพลาสติกใสท่ีขาเสียบขนาด 4 มม. การออกแบบสร้างชุดทดลองเพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนเป็นสิ่งยุ่งยากและค่อนข้างละเอียดผู้สร้างจะต้องพิจารณาองค์ประกอบทุกๆด้าน
ท่ีเกี่ยวข้อง ประการแรกท่ีสําคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของบทเรียนว่าเน้ือหาหลักต้องการ
อะไร ผู้เรียนจะต้องมีกิจกรรมอย่างไรจึงจะแสดงว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการสร้างพอสรุปได้ดังนี้ ในการจัดทําครั้งน้ีผู้จัดทําเลือกสร้างสื่อชุดทดลองแบบแผนทดลองมี
ลักษณะเป็นชุดทดลองที่ต่อกันเป็นชุดประกอบสําเร็จอยู่ในกล่องที่สามารถยกเคลื่อนย้ายได้ เนื่องจาก
ส่ือประเภทชุดทดลองสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ เรียนได้ดี เพราะผู้ เรียนสามารถเห็น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการทดลองแทนการจินตนาการในส่วนของกิจกรรมของผู้เรียน ผู้เรียน
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สามารถเกิดปัญหาที่ไม่เข้าใจกับเพ่ือนร่วมกลุ่มได้ ขณะท่ีทําการทดลองและชุดทดลองยังเหมาะกับ
การสอนทุกแบบรวมถึงการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าท่ีอาจารย์มีความ
ต้องการใช้สื่อสําหรับบรรยายหรือสาธิตและนักเรียนต้องการใช้สื่อสําหรับการประลองหรือทดลอง
(สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา, 2543 2 : 29 อ้างถึงในณรงค์ศักด์ิ หมวดไธสง และ ธนวันต์ นามตุ้ง, 
2556)  

2.3.4 ลักษณะของชุดฝึกทักษะท่ีดี 
ปุณณภา จงอนุกูลธนากร (2553, น.14) กล่าวว่าลักษณะของชุดฝึกทักษะที่ดี ควร

ประกอบไปด้วย 
1. เนื้อหาที่ตรงกับจุดประสงค์ 
2. กิจกรรมเหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของนักเรียน 
3. มีภาพประกอบ หรือวางฟอร์มที่ดี 
4. มีที่ว่างเหมาะสมสําหรับการฝึกเขียน 
5. ใช้เวลาที่เหมาะสม 
6. ท้าทายความสามารถของผู้เรียนและความสามารถนําไปฝึกด้วยตนเองได้ 
หนังสือแบบเรียนน้ันครูควรสร้างเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือฝึกหัดนักเรียนโดยเฉพาะไม่มีการ

ผสมผสานปนเปกัน ผู้เรียนจะกระตือรือร้นและสนใจที่จะทํา ครูควรใช้ภาษาท่ีสื่อความหมายได้
เหมาะสมกับวัย วัฒนธรรมประเพณี และภูมิหลังทางภาษาของนักเรียน ซ่ึงชุดฝึกทักษะที่นักเรียน
สนใจ และมีความกระตือรือร้นท่ีจะทํามีลักษณะดังน้ี 

1. ต้องมีการฝึกนักเรียนมากพอสมควรในเร่ืองหน่ึงๆ ก่อนท่ีจะมีการฝึกในเรื่องอ่ืน
ต่อไป ท้ังน้ีทําขึ้นเพ่ือสอนมิใช่ทําขึ้นเพ่ือการทดสอบ 

2. ควรมีความชัดเจนท้ังคําสั่งและวิธีทําตัวอย่างแสดงวิธีทําไม่ควรยากเกินไปเพราะจะ
ทําให้เข้าใจยาก ควรปรับปรุงให้ง่าย และเหมาะสมกับผู้ใช้ 

3. ควรแยกเป็นเรื่องๆ แต่ละเร่ืองไม่ควรยาวเกินไป ควรมีกิจกรรมหลายรูปแบบเพ่ือ
เร้าความสนใจ และเพ่ือฝึกทักษะใดทักษะหน่ึงจนเกิดความชํานาญ 

4. ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองให้รู้จักค้นคว้า และรู้จักนําความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้ถูกต้องมีหลักเกณฑ์ 

5. ควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดทําชุดฝึกควรมีทุกระดับต้ังแต่
ง่าย ปานกลาง จนถึงระดับค่อนข้างยากเพ่ือนักเรียนจะได้เลือกทําตามความสามารถ 

6. สามารถเร้าความสนใจของนักเรียนต้ังแต่หน้าปกจนถึงหน้าสุดท้าย 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าลักษณะของชุดฝึกที่ดีนั้นควรเป็นแบบฝึกที่มีทุกระดับ

ต้ังแต่ง่าย ปานกลาง และค่อนข้างยาก ควรเป็นแบบฝึกท่ีสามารถเร้าความสนใจของนักเรียนได้มี
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบชวนให้ติดตาม 

 
2.4 การเขียนใบงาน 

2.4.1 ความสําคัญของใบงาน 
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ใบงาน ใบประลอง ใบทดลอง หรือใบกิจกรรม เป็นเอกสารที่ช่วยในการส่งเสริมทักษะ
การฝึกปฏิบัติงาน หรือทดลอง หรือทํากิจกรรม ในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีความสําคัญดังน้ี 

2.4.1.1 เป็นงานวิชาการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ใน
การพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ท่ีจะช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.4.1.2 เป็นแนวทางให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานของตน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติตามลําดับขั้นจนเกิดความรู้ บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ 

2.4.1.3 ช่วยให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน การทดลอง หรือ
การทํากิจกรรม ได้ง่ายขึ้น 

2.4.2 ส่วนประกอบของใบงาน 
เป็นการเขียนรายละเอียดของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะ เครื่องมือ วัสดุ และ

อุปกรณ์ และลําดับขั้นการปฏิบัติงาน โดยมีส่วนประกอบดังน้ี 
2.4.2.1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
2.4.2.2 สมรรถนะ 
2.4.2.3 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
2.4.2.4 คําแนะนํา/ข้อควรระวัง 
2.4.2.5 ลําดับขั้น (การทดลอง/การปฏิบัติงาน/กิจกรรม) 
2.4.2.6 คําถาม 
2.4.2.7 สรุปและวิจารณผ์ล 
2.4.2.8 การประเมินผล 
2.4.2.9 เอกสารค้นคว้าเพ่ิมเติม 

2.4.3 หลักการเขียนใบงาน 
2.4.3.1 วิเคราะห์งานประจําหน่วยการเรียนรู้ท่ีจะให้ฝึกทักษะท่ีสอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้และสมรรถนะประจําหน่วย 
2.4.3.2 กําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของงาน การทดลองหรือกิจกรรมนั้น 
2.4.3.3 ออกแบบงาน พร้อมกําหนดรายการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการ

ปฏบัิติงาน 
2.4.3.4 กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และทําการ

ทดลองเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงก่อนนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

นันท์ ศรีสุวรรณ (2547) ได้ศึกษาการพัฒนําการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง‚การ
วิเคราะห์รายการค้าของนักเรียนวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีจากผลการทดสอบวิชาบัญชีเบ้ืองต้น1ครั้ง
ท่ี1 ปรากฏว่ามีนักเรียนจํานวน 10 คนไม่สามารถทําการวิเคราะห์รายการค้าได้เน่ืองจากจําแนก
ประเภทสินทรัพย์หน้ีสินและส่วนของเจ้าของไม่ได้ทําแบบฝึกปฏิบัติไม่ได้ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความ
จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนวิชาบัญชีให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
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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
ผลการวิจัยปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบัญชีเบ้ืองต้น1เรื่อง ‚การวิเคราะห์รายการค้าของ
นักเรียนมีค่าเฉล่ียหลังเรียน (16.0) สูงกว่าก่อนเรียน (9.3) 

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

ทิพวรรณ พลอยงาม (2554) ได้ศีกษางานวิจัยเรื่อง 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) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผงสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันปวช.1 ที่เรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาคเรียนท่ี 2/2562 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาพรวมของความคิดเห็น
อยู่ในระดับ ดี 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ปวช.1 ท่ีเรียนใน

รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาคเรียนท่ี 1/2561 โดยใช้ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 มุ่งศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
ตามลําดับหัวข้อดังนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

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

 
3.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 กลุ่มท่ี 1 แผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นจํานวน 19 คน 

 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 
3.2.1 ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2.2 ใบประลองประกอบการเรียนการสอนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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3.3 ขั้นตอนการสร้าง  
3.3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร ตํารา ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างชุดฝึก 
3.3.2 วิเคราะห์เน้ือหาปัญหาเร่ืองท่ีต้องการจะทําวิจัย เพ่ือนําข้อมูลมาสร้างชุดฝึก

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
3.3.3 นําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิและชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับวิชา

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านในการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ (IOC) และคุณภาพของชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นครูผู้สอนในแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    ได้แก่ นายพิเชษฐ์  จันทรังศรี    
นางเสาวคนธ์  รักเพ่ือน และนายกล้าณรงค์ คําบึงกลาง   
 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการดําเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังน้ี 
3.4.1 ทําการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 
3.4.2 ดําเนินการสอน โดยใช้ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
3.4.3 ทําการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
3.4.4 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 คุณภาพของชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (X̅) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านในการประเมินคุณภาพของชุดฝึกทักษะ ซ่ึง
เป็นครูผู้สอนในแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ได้แก่ นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี 
นางเสาวคนธ์  รักเพ่ือน และนายกล้าณรงค์ คําบึงกลาง   

3.5.2 นําคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบก่อนและหลังใช้ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์มาวิเคราะห์ผล เปรียบเทียบเพ่ือดูการพัฒนาโดยดูจากความแตกต่างของคะแนน 

 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

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 
 

   σ 	
∑

 

  
 เม่ือ σ หมายถึง  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   X หมายถึง  ค่าตัวแปร 
   X หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 

 N หมายถึง  จํานวนตัวแปรท้ังหมด 
 
3.6.2.5 การหาค่าเฉล่ีย (μ) คํานวณจากสูตร 
 

μ 	
∑

 

 
 เม่ือ μ  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 

   ∑  หมายถึง  ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
 N  หมายถึง  จํานวนข้อมูลทั้งหมด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปีท่ี 1 กลุ่มที่ 1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นจํานวน 19 คน ท่ีเรียนในรายวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาคเรียนท่ี 1/2561 โดยใช้ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แผนก
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดขอนแก่น ท้ังนี้ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการสร้างชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
4.2 ผลการหาคุณภาพชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ

ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

4.1 ผลการสร้างชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 4.1.1 ลักษณะของชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีขนาด กว้าง 70 เซนติเมตร 
ยาว 60 เซนติเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.1.1 ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบ 

 4.1.2 ใบปฏิบติังาน และเฉลยใบปฏิบัติงาน มีท้ังหมด 2 ชุด ประกอบด้วย 
  4.1.2.1 ใบปฎิบัติงาน หน่วยท่ี 4 วงจรไฟฟ้าและการต่อวงจร  เรื่องการใช้งานดีซี
แอมมิเตอร์ 
  4.1.2.2 ใบปฎิบัติงาน หน่วยที่ 4 วงจรไฟฟ้าและการต่อวงจร  เรื่องการใช้งานดีซี
โวลต์เตอร์ 
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4.2 ผลการหาคุณภาพชุดฝกึเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการหาคุณภาพชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน  

 
หัวข้อประเมิน 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 (X̅

) 

ค่า
เฉ

ลี่ย
เบ

ี่ยง
เบ

น 
มา

ตร
ฐา

น 
(S

.D
.) 

แป
ลผ

ล 

1.ใบปฏิบัตงิานชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1 ส่วนประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 4.33 0.58 ดี 

1.2 ลําดับขั้นตอนการทดลองชัดเจน 4.33 0.58 ดี 

1.3 มีความสอดคล้องกับระดับของวัตถุประสงค์การสอน 4.67 0.58 ดีมาก 
1.4 เหมาะกับการสอนแบบกลุ่มหรือรายบุคคล 4.33 0.00 ดี 

เฉลี่ยรวมใบปฎิบัติงานชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.42  ดี 

2. ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้(ชดุฝึกท่ีสร้างข้ึน) 

2.1 ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และมองเห็นได้ชัดเจน 5.00 0.00 ดีมาก 

2.2 เหมาะกับการสอนแบบกลุ่มหรือรายบุคคล 4.33 0.58 ดี 

 
ตารางที่ 4.1 ผลการหาคุณภาพชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 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 5.00 0.00 ดีมาก 
2.4 ความคงทนแข็งแรง 4.33 0.58 ดี 
2.5 สะดวกในการเคลื่อนย้าย 3.67 0.58 ดี 
2.6 ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.33 0.58 ดี 



18 

2.7 ขนาดมีความเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 
2.8 ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม อ่านทําความเข้าใจได้ง่าย 4.33 0.58 ดี 
เฉลี่ยรวมชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4.38  ดี 
3. คู่มือการใช้ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
3.1 คําอธิบายส่วนประกอบของชุดสาธิตเสริมทักษะการเรียนรู้ 4.33 0.58 ดี 
3.2 คําช้ีแจ้ง วิธีการของชุดสาธิตเสริมทักษะการเรียนรู้ชัดเจน
เข้าใจง่าย 

4.33 0.58 ดี 

3.3 ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม อ่านทําความเข้าใจได้ง่าย 4.33 0.58 ดี 
เฉลี่ยรวมคู่มือการใช้ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4.33  ดี 
ค่าเฉล่ียรวม 4.38  ดี 

 
จากตารางที่ 4.1 ผลการหาคุณภาพของชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ( X̅ = 4.38)  
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านด้านชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เฉลี่ยรวมใบปฎิบัติงานชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คะแนนรวมอยู่ในระดับดี 
( X̅ = 4.42 ) คะแนนที่มากสุดในหัวข้อใบปฏิบัติงานชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คือ  
มีความสอดคล้องกับระดับของวัตถุประสงค์การสอน ซ่ึงได้คะแนน ( X̅ = 4.67, S.D. = 0.58 ) และ
คะแนนที่น้อยสุดในหัวข้อใบปฏิบัติงานชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คือ ส่วนประกอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลําดับขั้นตอนการทดลองชัดเจน เหมาะกับการสอนแบบกลุ่มหรือรายบุคคล ซ่ึงได้
คะแนนเท่ากัน ( X̅ = 4.33, S.D. = 0.58) เฉลี่ยรวมในหัวข้อชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอเล็กทรอ
นิกส์คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี ( X̅ = 4.38 ) คะแนนที่มากสุดในหัวข้อชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์คือ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และมองเห็นได้ชัดเจน ความสวยงาม ซ่ึงได้คะแนน
เท่ากัน ( X̅ = 5.00, S.D. = 0.00) และคะแนนท่ีน้อยสุดในหัวข้อชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์คือ สะดวกในการเคลื่อนย้าย ซ่ึงได้คะแนน ( X̅ = 3.67, S.D. = 0.58 ) เฉลี่ยรวมใน
หัวข้อคู่ มือการใช้ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอเล็กทรอนิกส์คะแนนเฉล่ียรวมอยู่ในระดับดี  
( X̅ = 4.38 ) คะแนนท่ีในหัวข้อชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีคะแนนเท่ากันซ่ึงมีหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ คําอธิบายส่วนประกอบของชุดสาธิตเสริมทักษะการเรียนรู้ คําช้ีแจ้งวิธีการของชุดสาธิต
เสริมทักษะการเรียนรู้ชัดเจนเข้าใจง่าย และภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม อ่านทําความเข้าใจได้ง่าย มี
คะแนนเท่ากัน ( X̅ = 4.38, S.D. = 0.58 ) 

 
4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2  
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ตารางท่ี 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

 
 

ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน 

ก่อนเรียน 
20 คะแนน 

หลังเรียน 
20 คะแนน 

ผลต่าง 

 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

นายกฤษดา  วิลัยปาน 6 30.00 16 80.00 10 50.00 
นายกฤษณ์ดนัย  กาญฉนวน 9 45.00 19 95.00 10 50.00 
น.ส.เจษฎาภรณ์ สุวรรณศาลา 8 40.00 20 100.00 12 60.00 
นายชลสิทธ์ิ  ชัยปลื้ม 8 40.00 18 90.00 10 50.00 
นายณัฐวัตร  ลาบุญตา 9 45.00 17 85.00 8 40.00 
น.ส.ธิดารัตน์  เหลาทอง 8 40.00 17 85.00 9 45.00 
นายธีรชาติ  โทนหงสท์อง 8 40.00 16 80.00 8 40.00 
นายธีระพล  เหล้ามูล 7 35.00 19 95.00 12 60.00 
นายนครินทร์  อุณะศิร ิ 9 45.00 19 95.00 10 50.00 
นายนัทพงษ์  เดือไธสง 7 35.00 15 75.00 8 40.00 
น.ส.พรรญาพร  ไชยเพ็ง 3 15.00 19 95.00 16 80.00 
น.ส.รุง่ไพลิน  ม่ิงมาตร 8 40.00 20 100.00 12 60.00 
นายเลิศวรรธน์  หงส์อาจ 9 45.00 17 85.00 8 40.00 
น.ส.วิลาวรรณ  จันทร 9 45.00 17 85.00 8 40.00 
นายวีรวัฒน์  ทับศรีรักษ์ 8 40.00 19 95.00 11 55.00 
นายอภิโชค  นันท์ดี 9 45.00 20 100.00 11 55.00 
นายอภิมุข  หิมพานต์ 5 25.00 16 80.00 11 55.00 
นายอภิสิทธ์ิ  อ่างยานต์ 7 35.00 18 90.00 11 55.00 
นายอัษฎา  สุยบุดดา 9 45.00 19 95.00 10 50.00 

ค่าเฉลี่ย 7.68 38.42 17.94 89.73 10.26 51.31 
  

จากตารางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้ว่าก่อนใช้ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะทําคะแนนอยู่ใน
เกณฑ์ตํ่า เฉลี่ยแล้วทําได้ 7.68 จากเต็ม 20 คะแนน ซ่ึงเทียบเท่ากับ ร้อยละ 38.42 แต่เม่ือนักเรียนได้
นําชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปศึกษาแล้วมาทําแบบทดสอบอีกครั้ง ทําให้ผลการ
ทดสอบมีคะแนนเพ่ิมขึ้น โดยทําคะแนนได้เฉลี่ย 17.94 คะแนน จากเต็ม 20 คะแนน คิดเทียบได้
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เท่ากับร้อยละ 89.73 เม่ือคิดเทียบผลคะแนนแตกต่างท่ีเพ่ิมขึ้นระหว่างก่อนใช้ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ และหลังใช้ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นว่านักเรียนทํา
คะแนนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10.26 คะแนน หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 51.31 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อชุดฝึก
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังน้ี 

 
หัวข้อความคิดเห็น 

 
ค่าเฉล่ีย 

(μ) 

ค่าเฉล่ีย
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(σ ) 

 
แปลผล 

1. ชุดฝึกดึงดูดความสนใจ 4.89 0.32 ดีมาก 
2. ความสวยงามของชุดฝึก 4.95 0.23 ดีมาก 
3. ความสะดวกในการใช้งานชุดฝึก 4.79 0.42 ดีมาก 
4. ความปลอดภัยในการใช้งานชุดฝึก 4.95 0.23 ดีมาก 
5. ขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.89 0.32 ดีมาก 
6. ความคงทนแข็งแรงของชุดฝึก  5.00 0.00 ดีมาก 
7. ชุดฝึกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 4.68 0.48 ดีมาก 
8. ชุดฝึกสามารถใช้งานได้จรงิ 4.84 0.37 ดีมาก 
9. ชุดฝึกสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน 

4.89 0.32 ดีมาก 

10. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึก 4.89 0.32 ดีมาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.88  ดีมาก 

 
จากตารางที่  4 .3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี ต่อชุดฝึกเครื่อง มือวัดไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก ( μ = 4.88 ) 
ความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียนหัวข้อที่ได้คะแนนมากท่ีสุดคือ หัวข้อความสวยงาม

ขอ ง ชุ ด ฝึ ก เ ค ร่ื อ ง มื อ วั ด ไฟฟ้ า แ ล ะ อิ เ ล็ ก ท รอ นิ กส์  ค ว าม คิ ด เ ห็ นอยู่ ใ น ร ะ ดับ  ดี ม าก  
( μ = 4.95, σ  = 0.23) หัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ หัวข้อชุดฝึกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก ( μ = 4.68, σ  = 0.48) 
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บทท่ี5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือสร้างชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยการศึกษา

ในคร้ังน้ีจะใช้การทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิชั้นปวช.1วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ท่ีเรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาคเรียนท่ี 1/2561 โดยใช้ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.1.1 ในการวิจัยครั้งน้ีได้ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นสื่อการเรียน
การสอนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
 5.1.2 คุณภาพของชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมของความคิดเห็น
อยู่ในระดับ ดี (	X̅ = 4.38 ) เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 5.1.3 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ก่อน
เรียนมีคะแนนเฉล่ีเท่ากับ 7.68 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.42 และ หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
17.94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.73 ผลต่างท่ีเพ่ิมขั้นเฉลี่ยเป็นคะแนน 10.26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
51.31 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้แสดงว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะวงจรไฟฟ้ากระแสตรง มี
ความรู้สูงขึ้นจริง 

5.1.4 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกฺส์อยู่ในระดับ 
ดีมาก ( μ = 4.88 ) เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลวิจัยพบว่าการวิเคราะห์หาคุณภาพของชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยภาพรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ( X̅ = 4.38 ) ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของฐิติมา อ่ิมสุข (2562) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผงสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันปวช.1 ที่เรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาพรวมของความคิดเห็น
อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (	X̅ = 4.91, S.D. = 0.09 ) 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบหาความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปี
ท่ี 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย 17.94 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 38.42 ก่อนเรียนเฉล่ีย 7.68 
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 89.73 พบว่าคะแนนหลังใช้ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่า
ก่อนเรียนเฉลี่ย 10.26 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 51.31 ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์ ศรีสุวรรณ 
(2547) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง‚การวิเคราะห์รายการค้า ของนักเรียน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีจากผลการทดสอบวิชาบัญชีเบ้ืองต้น1 ครั้งที่1 ปรากฏว่าการทดสอบก่อน
เรียนดําเนินการเรียนการสอนและให้นักเรียนแต่ละคนทําชุดฝึกปฏิบัติให้ครบท้ัง 5 ชุดเสร็จแล้วทํา
แบบทดสอบหลังเรียนและนําข้อมูลต่างๆมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาบัญชีเบ้ืองต้น1 เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน (16.0) 
สูงกว่าก่อนเรียน (9.3) 

จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ี มี ต่อชุดฝึกเค ร่ืองมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นพบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อชุดฝึก
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.88 ( μ= 4.88 ) ซ่ึง
สอดคล้องงานวิจัยของ ทิพวรรณ พลอยงาม (2554) ท่ีกล่าวนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทย- ์คณิต แผนการเรียน
ภาษา-สังคม แผนการเรียนอาชีพ มีความพึงพอใจในระดับดี 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับ การเรียนการสอนท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงและพัฒนาในการทําวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1) ผู้เรียนควรมีพ้ืนฐานในการต่อวงจรไฟฟ้ามาก่อน เน่ืองจากการเรียนด้วยชุดฝึก

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และต้องมีความรอบครอบ
ในการปฏิบัติ 

2) การเรียนด้วยชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถนําไปใช้กับ
รายวิชาอ่ืนได้ 

3) ควรจะนําไปใช้กับการจัดกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องต่อไปด้วย 
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะ ในรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 

2) ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คู่กับวิธีการ
สอนรูปแบบอ่ืนๆ 
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ศันสนีย์ สื่อสกุล (2554, น.24) งานหรือกิจกรรมท่ีครูผู้สอนมอบหมายให้นักเรียนทําเพ่ือฝึกทักษะและ 
ทบทวนความรู้ท่ีได้เรียนไปแล้วให้เกิดความชํานาญ ถูกต้อง คล่องแคล่ว จนสามารถนํา
ความรู้ไปแก้ปัญหาได้โดยอัตโนมัติ จากความหมายของชุดฝึกทักษะข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดฝึก
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ทักษะเป็นสื่อท่ีสร้างขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝนความรู้ท่ีได้เรียนไปหรือเป็นการเสริมความรู้
ให้กับนักเรียนเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง   

มนต์ชัย เทียนทอง (2554) ได้กล่าวถึงความสําคัญของชุดทดลองที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนไว้ 
ดังน้ี ชุดทดลองเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนท่ีใช้ประกอบการสอนเพ่ือแสดงเนื้อหาที่เป็น กฎ สูตร 
หรือทฤษฎีท่ีกําหนดไว้แล้ว หรือใช้เพ่ือทดลองหาความสัมพันธ์ สร้างเกณฑ์ขึ้นใหม่ เคย
แสดงผลให้เห็นจริงได้ ปัจจุบันได้มีการใช้ชุดทดลองในลักษณะของการสอนหน้าช้ันเรียนหรือ
เป็นชุดสําหรับการเรียนการสอนรายบุคคลกันแพร่หลาย 

นันท์ ศรีสุวรรณ (2547) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง‚การวิเคราะห์รายการ 
ค้าของนักเรียนวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีจากผลการทดสอบวิชาบัญชีเบ้ืองต้น1คร้ังท่ี1 
ปรากฏว่ามีนักเรียนจํานวน 10 คนไม่สามารถทําการวิเคราะห์รายการค้าได้เน่ืองจากจําแนก
ประเภทสินทรัพย์หน้ีสินและส่วนของเจ้าของไม่ได้ทําแบบฝึกปฏิบัติไม่ได้ผู้วิจัยจึงได้ตระหนัก
ถึงความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนวิชาบัญชีให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ชุณห์พิมาณ บุญมี (2554) ได้ศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ใน 
รายวิชาการบัญชีการเงินสาหรับนักศึกษาสาขางานการบัญชีระดับปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยี
โปลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่นักศึกษาให้ความสนใจในการทาแบบฝึกเสริมทักษะเอาใจใส่ต่อ
การทากิจกรรมต่างๆ 

ทิพวรรณ พลอยงาม (2554) ได้ศกีษางานวิจัยเรื่อง 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 

ฐิติมา อ่ิมสุข (2562) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผงสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน 
ปวช.1 ที่เรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาคเรียนท่ี 2/2562 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ภาพรวมของ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  
แบบประเมินคุณภาพช้ินงาน 
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แบบประเมินคุณภาพ 

การสร้างชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

คําชี้แจง  
แบบประเมินที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาคุณภาพ การสร้างชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและ

อิ เ ล็ กท รอ นิกส์  โ ดยผู้ เ ช่ี ย วช าญ  ร าย วิ ชา  เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด ไฟ ฟ้ าและ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  รหั ส วิ ช า  
20105-2004  

 
แบบประเมินมี 3 ขั้นตอน 

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ประเมิน  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมิน 

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 
ตอนท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพผูป้ระเมิน 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย () ในวงเล็บหน้าขอ้ความที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

1. เพศ     (  ) ชาย 
(  ) หญิง 

2. คุณวุฒิ     (  ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(  ) ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
(  ) ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
(  2-) อ่ืนๆ…………………………. 

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

4. งานหรือหนา้ท่ีท่ีได้รับหมอบหมาย  (  ) สอนวิชาอุตสาหกรรม  แผนก..................................... 
(  ) สอนวิชาพาณิชยกรรม แผนก...................................... 
(  ) สอนวิชาสามัญ หมวดวิชา........................................... 
(  ) อ่ืนๆ....................................... 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
กรุณาทําเคร่ืองหมายถูก  (  ) ลงในช่องว่างตามระดับคะแนน ตามความคิดเห็นของท่าน ซ่ึง

แบ่งออกเป็น 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ เนื้อหาของการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1 ใบงาน      
1.1 ส่วนประกอบครบถ้วนสมบูรณ์      
1.2 ลําดับขั้นตอนการทดลองชัดเจนปฏิบัติง่าย      
1.3 มีความสอดคล้องกับระดับของวัตถุประสงค์การ
สอน 

     

1.4 เหมาะกับการสอนแบบกลุ่มหรือรายบุคคล      
2 ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ (ชุดฝึกท่ีสร้างข้ึน)      

2.1 ดึงดูดความสนใจของผู้เรยีน และมองเห็นได้ชัดเจน      
2.2 เหมาะกับการสอนแบบกลุ่มหรือรายบุคคล      
2.3 ความสวยงาม       
2.4 ความคงทนแข็งแรง       
2.5 สะดวกในการเคลื่อนย้าย      
2.6 ความปลอดภัยในการใช้งาน      
2.7 ขนาดมีความเหมาะสม      
2.8 ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม อ่านทําความเข้าใจได้
ง่าย 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมิน ( ต่อ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ เนื้อหาของการประเมนิ ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

3 คู่มือการใช้ชุดสาธิต      
3.1 คําอธิบายส่วนประกอบของชุดสาธิตเสริมทักษะ
การเรียนรู้ 

     

3.2 คําช้ีแจ้ง วิธีการชุดสาธิตเสริมทักษะการเรียนรู้
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

     

3.3 ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม อ่านทําความเข้าใจได้
ง่าย 

     

คะแนนรวม      
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ผลการหาคุณภาพชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 

หัวข้อประเมิน 

ผลการประเมิน 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 (X̅

) 

แป
ลผ

ล 

 ค
นที่

 1
 

 ค
นที่

 2
 

 ค
นที่

 3
 

1.ใบปฏิบัติงาน 
1.1 ส่วนประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 4 4 5 4.33 ดี 
1.2 ลําดับขั้นตอนการทดลองชัดเจน 4 4 5 4.33 ดี 
1.3 มีความสอดคล้องกับระดับของวัตถุประสงค์การสอน 4 5 5 4.66 ดีมาก 
1.4 เหมาะกับการสอนแบบกลุ่มหรือรายบุคคล 4 4 5 4.33 ดี 
2. ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้(ชุดฝึกที่สร้างขึ้น) 
2.1 ดึงดูดความสนใจของผู้เรยีน และมองเห็นได้ชัดเจน 5 5 5 5.00 ดีมาก 
2.2 เหมาะกับการสอนแบบกลุ่มหรือรายบุคคล 4 4 5 4.33 ดี 
2.3 ความสวยงาม 5 5 5 5.00 ดีมาก 
2.4 ความคงทนแข็งแรง 4 4 5 4.33 ดี 
2.5 สะดวกในการเคล่ือนย้าย 4 3 4 3.66 ดี 
2.6 ความปลอดภัยในการใช้งาน 4 4 5 4.33 ดี 
2.7 ขนาดมีความเหมาะสม 4 4 4 4.00 ดี 
2.8 ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม อ่านทําความเข้าใจได้ง่าย 4 4 5 4.33 ดี 
3. คู่มือการใช้ชุดฝึก 
3.1 คําอธิบายส่วนประกอบของชุดสาธิตเสริมทักษะการ
เรียนรู้ 

4 4 5 4.33 ดี 

3.2 คําช้ีแจ้ง วิธีการของชุดสาธิตเสริมทักษะการเรียนรู้
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

4 4 5 4.33 ดี 

3.3 ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสม อ่านทําความเข้าใจได้ง่าย 4 4 5 4.33 ดี 
ค่าเฉล่ีย 4.13 4.13 4.86 4.37 ดี 
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ภาคผนวก ข. 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
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แบบประเมินความพงึพอใจ 

การสร้างชุดฝกึเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
ของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  

ช้ันปีท่ี1 กลุ่ม 1 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. ชุดฝึกดึงดูดความสนใจ      
2. ความสวยงามของชุดฝึก      
3. ความสะดวกในการใช้งานชุดฝึก      
4. ความปลอดภัยในการใช้งานชุดฝึก      
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะผู้ประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
5. ขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน      
6. ความคงทนแข็งแรงของชุดฝึก       
7. ชุดฝึกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน      
8. ชุดฝึกสามารถใช้งานได้จริง      
9. ชุดฝึกสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน 

     

10. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึก      
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ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียดดังน้ี 

 
หัวข้อความคิดเห็น 

 

ค่าเฉล่ีย 
(μ) 

ค่าเฉล่ีย
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(σ) 

 
แปลผล 

1. ชุดฝึกดึงดูดความสนใจ 4.89 0.32 ดีมาก 
2. ความสวยงามของชุดฝึก 4.95 0.23 ดีมาก 
3. ความสะดวกในการใช้งานชุดฝึก 4.79 0.42 ดีมาก 
4. ความปลอดภัยในการใช้งานชุดฝึก 4.95 0.23 ดีมาก 
5. ขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.89 0.32 ดีมาก 
6. ความคงทนแข็งแรงของชุดฝึก  5.00 0.00 ดีมาก 
7. ชุดฝึกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 4.68 0.48 ดีมาก 
8. ชุดฝึกสามารถใช้งานได้จรงิ 4.84 0.37 ดีมาก 
9. ชุดฝึกสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน 

4.89 0.32 ดีมาก 

10. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึก 4.89 0.32 ดีมาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.88  ดีมาก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  
แบบประเมินคุณภาพ IOC 
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ใบประเมินคุณภาพ 
ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ 

เรื่อง ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 กลุ่ม 1 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น   
คําช้ีแจง ให้ท่านพิจารณาข้อความหรือข้อคําถามของแบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
 ทําเครื่องหมาย (√) ลงในช่องความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
 ระดับ  1  หมายถึง   ครอบคลุมประเด็น คําถามการวิจัย 
 ระดับ  0  หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
 ระดับ -1  หมายถึง   ไม่ครอบคลุมเน้ือหา 

จุดประสงค์ ข้อ ระดับความคิดเห็น 
1 0 -1 

1.บอกความหมายของมัลติมิเตอร์ 1    
2    
3    

1.2 บอกการใช้งาน ดีซี โวลต์มิเตอร์ได้ 4    
5    
6    

1.3 บอกการใช้งาน ดีซี แอมมิเตอร์ได้ 7    
8    
9    

1.4 คํานวณหาค่าแรงดันไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 10    
11    
12    

1.5 คํานวณหาค่ากระแสได้อย่างถูกต้อง 13    
14    
15    

1.6 อ่านสเกลหน้าปัดมัลติมิเตอร์ได้ 16    
17    
18    
19    
20    
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ผลการประเมินคุณภาพความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ 

จุดประสงค์ ข้อ 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ  x  IOC 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
1.บอกความหมายของมัลติมิเตอร์ 1 1 1 1 3 1 

2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 

1.2 บอกการใช้งาน ดีซี โวลต์มิเตอร์ได้ 4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 

1.3 บอกการใช้งาน ดีซี แอมมิเตอร์ได้ 7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 

1.4 คํานวณหาค่าแรงดันไฟฟ้าได้อย่าง
ถูกต้อง 

10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 

1.5 คํานวณหาค่ากระแสได้อย่าง
ถูกต้อง 

13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1 

1.6 อ่านสเกลหน้าปัดมัลติมิเตอร์ได้ 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      20 
เฉลี่ย      1 
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ภาคผนวก ง 

ใบงานและแบบทดสอบ 
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ใบปฎิบัติงานระหว่างการสอน 

ใบปฎิบัติงานที่ 3 เรื่อง การใช้งานดีซีแอมมิเตอร์ 
ช่ือ ชั้น กลุ่ม เลขที่………… 

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 แสดงวิธีการใช้งานดีซีแอมมิเตอร์ได้ 
 วัดและอ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดด้วยดีซีแอมมิเตอร์ได้ 
 เกิดความขยันขันแข็งในการปฎิบัติงาน 

 
2. เครื่องมือและอุปกรณ ์

 มัลติมิเตอร์      1 เครื่อง 
 แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ 0 – 30 V   1 เครื่อง 
 ตัวต้านทาน 330 Ω, 470 Ω, 560 Ω, 680 Ω, 820 Ω, 1 KΩ, 

KΩ, 6.8 KΩ ; 1W (หรือค่าใกล้เคียง)   ค่าละ 1 ตัว 
2.4 แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร     1 ชุด 
 

3. ลําดับข้ันการทดลอง 
 ประกอบวงจรตามรูปที่ 3.1 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1 การวัดกระแสไฟฟา้ในวงจรตัวต้านทานต่ออนุกรม 6 ตัว 
 

 ใช้ดีซีแอมมิเตอร์ วัดกระแสไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง A1- A6 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า 
 บันทึกค่าลงในตารางที่ 3.1 แถวรงดันไฟฟ้า E 10 V ทุกค่ากระแสไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 



37 

ตารางที่ 3.1 ค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรตัวต้านทานต่ออนุกรม 

แรงดันไฟฟ้า 
(E) 

 กระแสไฟฟ้า 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

10 V       
20 V       
30 V       

 
 ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า E เป็น 20 V และ 30 V ตามลําดับ วัดและบันทึกค่า
กระแสไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง A1 – A6 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า บันทึกค่าลงในตารางที่ 3.1 
แถวแรงดันไฟฟ้า E 20 V และ 30 V ตามลําดับ ทุกค่ากระแสไฟฟ้า 

 กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเมื่อแรงดันไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น.............................เป็น
เพราะเหตุใด…………………………………………………………………………………………………….. 

 ประกอบวงจรตามรูปที่ 3.1 
 

 

 

 

 

รูปที ่3.2 การวัดกระแสไฟฟา้ในวงจรตัวต้านทานต่อขนาน 4 ตัว 

 ใช้ดีซีแอมมิเตอร์ วัดกระแสไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง A1 – A7 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า บันทึก
ค่าลงในตาราง 3.2 แถวแรงดันไฟฟ้า E 10 V ทุกค่ากระแสไฟฟ้า 

 ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า E เป็น 20 V และ 30 V ตามลําดับ วัดและบันทึกค่า
กระแสไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง A1 – A7 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า บันทึกลงในตารางที่ 3.2 
แถวแรงดันไฟฟ้า E 20 V และ 30 V ตามลําดับ ทุกค่ากระแสไฟฟ้า 
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ตารางที่ 3.2 ค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรตัวต้านทานต่อขนาน 
แรงดันไฟฟ้า 

(E) 
กระแสไฟฟ้า 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
10 V        
20 V        
30 V        

 
 

 ประกอบวงจรตามรูปที่ 3.3 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
รูปที ่3.3 การวัดกระแสไฟฟา้ในวงจรตัวต้านทานต่อผสม 6 ตัว 

 
 ใช้ดีซีแอมมิเตอร์ วัดกระแสไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง A1 – A6 ที่กําหนดไว้ในวงจรทีละค่าลงใน
ตารางท่ี 3.3 แถวแรงดันไฟฟ้า E 10 V ทุกค่ากระแสไฟฟ้า 

 
ตารางที่ 3.3 ค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรตัวต้านทานผสม 
แรงดันไฟฟ้า 

(E) 
กระแสไฟฟ้า 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 
10 V       
20 V       
30 V       

 
  ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า E เป็น 20 V และ 30 V ตามลําดับ วัดและบันทึกค่า
กระแสไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง A1 – A6 ที่กําหนดไว้ในวงจรทีลค่า บันทึกค่าลงในตารางที่ 3.3 
แถวแรงดันไฟฟ้า E 20 V และ 30 V ตามลําดับทุกค่ากระแสไฟฟ้า 
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สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

คําถามและการวิเคราะห์ 
 
1. กระแสไฟฟ้าท่ีวัดได้ในวงจรไฟฟ้าอนุกรมตามตารางท่ี 3.1 ค่ากระแสไฟฟ้า A1 – A6 มีค่าเป็นอย่างไร 

ในทุกค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ทดลอง ทําไมถึงเป็นเช่นนั้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
2. กระแสไฟฟ้าท่ีวัดได้ในวงจรไฟฟ้าขนานตามตารางท่ี 3.2 ค่ากระแสไฟฟ้าท่ี A2, A4, A6 และ A7 มีค่า

เป็นอย่างไร ในทุกค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ทดลอง ทําไมถึงเป็นเช่นน้ัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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ใบปฎิบัติงานที่ 4 เรื่อง การใช้งานดีซีโวลต์มิเตอร์ 

ช่ือ ช้ัน กลุ่ม เลขท่ี.............    

 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 แสดงวิธีการใช้งานโวลต์มิเตอร์ได้ 
 วัดและอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดด้วยดีซีโวลต์มิเตอร์ได้ 
 เกิดความขยันขันแข็งในการปฎิบัติงาน 

 
2. เครื่องมือและอุปกรณ ์

 มัลติมิเตอร์      1 เครื่อง 
 แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ 0 – 30 V   1 เครื่อง 
 ตัวต้านทาน 330 Ω, 470 Ω, 560 Ω, 680 Ω, 820 Ω, 1 KΩ, 

KΩ, 6.8 KΩ ; 1W (หรือค่าใกล้เคียง)   ค่าละ 1 ตัว 
2.4 แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร     1 ชุด 
 

3. ลําดับข้ันการทดลอง 
 ประกอบวงจรตามรูปที่ 3.1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3.1 การวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรตัวต้านทานต่ออนุกรม 6 ตัว 

 
 ใช้ดีซีโวลต์มิเตอร์ วัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง V1 – V6 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า บันทึก
ค่าลงในตารางที่ 4.1 แถวแรงดัน E 10 V ทุกค่าแรงดันไฟฟ้า 
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ตารางที่ 3.1 ค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทานในวงจรต่ออนุกรม 

 

 
 

 ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า E เป็น 20 V และ 30 V ตามลําดับ วัดและบันทึกค่า
แรงดันไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง V1 – V6 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า บันทึกค่าลงในตารางที่ 4.1 
แถวแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่าย E 20 V และ 30 V ตามลําดับ ทุกค่าแรงดันไฟฟ้า 

 ประกอบวงจรตามรูปที่ 4.2 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.2 การวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรตัวต้านทานต่อขนาด 6 ตัว 
 

 ใช้ดีซีโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง V1 – V6 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า บันทึก
ค่าลงในตารางที่ 4.2 แถวแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่าย E 10 V ทุกค่าแรงดันไฟฟ้า 

 ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า E เป็น 20 V และ 30 V ตามลําดับวัดและบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า
ในวงจรตามตําแหน่ง V1 – V6 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า บันทึกค่าลงในตารางที่ 4.2 แถว
แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่าย E 20 V และ 30 V ตามลําดับ ทุกค่าแรงดันไฟฟ้า 

 
ตารางท่ี 4.2 แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทานในวงจรต่อขนาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงดันไฟฟ้า 
(E) 

แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทาน 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 

10 V       
20 V       
30 V       

แรงดันไฟฟ้า 
(E) 

แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทาน 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 

10 V       
20 V       
30 V       
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 ประกอบวงจรตามรูปที่ 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.3 การวัดแรงดันไฟฟ้าวงจรตัวต้านทานต่อผสม 6 ตัว 

 
 ใช้ดีซีโวลต์ วัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง V1 – V6 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า บันทึกค่าลง
ในตารางที่ 4.3 แถวแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่าย E 10 V ทุกค่าแรงดันไฟฟ้า 
 
ตารางท่ี 4.3 แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทานในวงจรต่อผสม 

แรงดันไฟฟ้า 
(E) 

แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทาน 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 

10 V       
20 V       
30 V       

 

สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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คําถามและการวิเคราะห์ 
 
3. แรงดันไฟฟ้าท่ีวัดได้ในวงจรไฟฟ้าอนุกรมตามตารางที่ 4.1 ค่าแรงดันไฟฟ้า V1 – V6 มีค่าเท่ากันหรือ

แตกต่างกันอย่างไร ในทุกค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ทดลอง ทําไมถึงเป็นเช่นนั้น 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
4. แรงดันไฟฟ้าท่ีวัดได้ในวงจรไฟฟ้าขนานตามตารางที่ 4.2 ค่าแรงดัน V1 – V6 มีค่าเท่ากันหรือแตกต่าง

กันอย่างไร ในทุกค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ทดลอง ทําไมถึงเป็นเช่นนั้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบ 
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ช่ือ.................................................นามสกุล..................................ช้ัน..................กลุ่ม..................เลขที.่............  
คําช้ีแจง : 1. ข้อสอบมี 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   2. หากนักเรียนเกิดข้อสงสัยให้นักเรียนใช้วิจารณญาณในการทําข้อสอบน้ันด้วยตัวเอง 
 
ตอนที่1 ให้นักเรียนทําเคร่ืองหมาย × ทับข้อท่ีถูกที่สุดลงในกระดาษคําตอบเพียงข้อเดียว (20 คะแนน) 

1. การวัดทางไฟฟ้า หมายถึง 
   ก. การเปรียบเทียบปริมาณทางไฟฟ้า ท่ีต้องการวัดปริมาณไฟฟ้ามาตรฐานท่ีกําหนด 
   ข. การเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้า ท่ีต้องการวัดกับปริมาณกระแสไฟฟ้ามาตรฐานที่กําหนดไว้ 
   ค. การเปรียบเทียบปริมาณกําลังไฟฟ้า ที่ต้องการวัดกับปริมาณแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
   ง. การเปรียบเทียบปริมาณกําลังไฟฟ้า ท่ีต้องการวัดปริมาณกําลังไฟฟ้ามาตรฐานที่กําหนดไว้ 
2. เครื่องวัดไฟฟ้า หมายถึง 
    ก. เครื่องวัดใด ๆ ทางไฟฟ้าท่ีใช้วัดกระแสไฟฟ้า               
    ข. เครื่องมือวัดใด ๆ ทางไฟฟ้าท่ีใช้วัดแรงดันไฟฟ้า 
    ค. เครื่องมือวัดใด ๆ ทางไฟฟ้าท่ีใช้วัดกําลังไฟฟ้า 
    ง. เครื่องมือวัดใด ๆ ทางไฟฟ้าที่ใช้วัดปริมาณต่าง ๆ ทางไฟฟ้า 
3. ข้อใดคือเคร่ืองวัดไฟฟ้า 
    ก. มัลติมิเตอร์แบบดิจตอล 
    ข. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
    ค. ไม้บรรทัด 
    ง. ถูกทุกข้อ 
4. ดีซีโวลต์มิเตอร์ มีหน้าท่ีอะไร 
    ก. วัดกระแสไฟฟ้า                 ข. วัดค่าความต้านทาน 
    ค. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ   ง. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
5. การใช้งาน ดีซี โวลต์มิเตอร์ เม่ือนําไปวัดในวงจรจะต่อในลักษณะใด 
    ก. ต่อแบบขนาน        ข. ต่อแบบอนุกรม 
    ค. ต่อคร่อม       ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง 
6. ย่านวัดแรงดันกระแสตรง ในมัลติมิเตอร์คือข้อใด 
    ก. DCV                ข. DCA 
    ค. ACV    ง. Ω 
7. ดีซีแอมมิเตอร์ มีหน้าท่ีอะไร 
    ก. วัดกระแสไฟฟ้า               ข. วัดค่าความต้านทาน 
    ค. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  ง. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
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8. การใช้งาน ดีซี แอมมิเตอร์ เม่ือนําไปวัดในวงจรจะต่อในลักษณะใด 
    ก. ต่อแบบขนาน        ข. ต่อแบบอนุกรม 
    ค. ต่อคร่อม       ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง 
9. ย่านวัดกระแสในมัลตมิเตอร์ คือข้อใด้ 
    ก. DCV                ข. DCA 
    ค. ACV    ง. Ω 
10. จากรูป ค่าแรงดันตกครอ่ม R2 มีค่าตรงกับข้อใด 
 
 
 
 
 
    ก. 2.5 V                ข. 5 V 
    ค. 10 V    ง. 20 v 
11. จากรูป ข้อที่ 10 แรงดัน ตกคร่อม R3 มีค่าตรงกับข้อใด 
    ก. 2.5 V                ข. 5 V 
    ค. 10 V    ง. 20 v 
12. จากรูป ค่าแรงดันตกครอ่ม R3 มีค่าตรงกับข้อใด 
 
 
 
 

 

    ก. 0.07 V                ข. 0.7 V 
    ค. 2.1 V    ง. 7 v 
13. จากรูป กระแสไหลผ่านจุด A4 มีค่าตรงกับข้อใด 

 
    ก. 39.02 mA                ข. 2.12 mA 
    ค. 36.90 V    ง. 10 mA 
14. จากรูป ข้อที่ 13 กระแสไหลผ่านจุด A2 ค่าตรงกับข้อใด 
    ก. 39.02 mA                ข. 2.12 mA 
    ค. 36.90 V    ง. 10 mA 
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15. จากรูปกระแสไหลผ่านจุด A4 มีค่าตรงกับข้อใด 

 
    ก. 2 mA                ข. 0.69 mA 
    ค. 8 mA    ง. 10 mA 
จากรูป จงตอบคําถามข้อ 16 - 18 

 
 

 
16. เม่ือต้ังย่านการวัดที่ 2.5 V จงอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากสเกลมิเตอร์ มีค่าเท่าใด 
    ก. 35 V                ข. 1.75 V 
    ค. 7 V    ง. 175 V 
 
 
17. เม่ือต้ังย่านการวัดที่ 10 V จงอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากสเกลมิเตอร์ มีค่าเท่าใด 
    ก. 35 V                ข. 1.75 V 
    ค. 7 V    ง. 175 V 
18. เม่ือต้ังย่านการวัดที่ 50 V จงอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากสเกลมิเตอร์ มีค่าเท่าใด 
    ก. 35 V                ข. 1.75 V 
    ค. 7 V    ง. 175 V 
จากรูป จงตอบคําถามข้อ 19-20 
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19. เม่ือต้ังย่านการวัดที่ 2.5 mA จงอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากสเกลมิเตอร์ มีค่าเท่าใด 
    ก. 0.75 mA                ข. 15 mA 
    ค. 3 mA    ง. 75 mA 
20. เม่ือต้ังย่านการวัดที่ 50 mA จงอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากสเกลมิเตอร์ มีค่าเท่าใด 
    ก. 0.75 mA                ข. 15 mA 
    ค. 3 mA    ง. 75 mA 
 
 
 

 

 

 

 

 



48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
เฉลยใบปฎิบัติงานและแบบทดสอบ 
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เฉลยใบปฎิบัติงานท่ี 3 เรื่อง การใช้งานดีซีแอมมิเตอร์ 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 แสดงวิธีการใช้งานดีซีแอมมิเตอร์ได้ 
 วัดและอ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดด้วยดีซีแอมมิเตอร์ได้ 
 เกิดความขยันขันแข็งในการปฎิบัติงาน 

 
2. เคร่ืองมือและอุปกรณ ์

 มัลติมิเตอร์      1 เครื่อง 
 แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ 0 – 30 V   1 เครื่อง 
 ตัวต้านทาน 330 Ω, 470 Ω, 560 Ω, 680 Ω, 820 Ω, 1 KΩ, 

KΩ, 6.8 KΩ ; 1W (หรือค่าใกล้เคียง)   ค่าละ 1 ตัว 
2.4 แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร     1 ชุด 
 

3. ลําดับขั้นการทดลอง 
 ประกอบวงจรตามรูปที่ 3.1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3.1 การวัดกระแสไฟฟา้ในวงจรตัวต้านทานต่ออนุกรม 6 ตัว 

 
 ใช้ดีซีแอมมิเตอร์ วัดกระแสไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง A1- A6 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า 

 บันทึกค่าลงในตารางที่ 3.1 แถวรงดันไฟฟ้า E 10 V ทุกค่ากระแสไฟฟ้า 
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ตารางท่ี 3.1 ค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรตัวต้านทานต่ออนุกรม 

แรงดันไฟฟ้า 
(E) 

 กระแสไฟฟ้า 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

10 V 0.6978mA 0.6978mA 0.6978mA 0.6978mA 0.6978mA 0.6978mA 

20 V 1.3956mA 1.3956mA 1.3956mA 1.3956mA 1.3956mA 1.3956mA 

30 V 2.0935mA 2.0935mA 2.0935mA 2.0935mA 2.0935mA 2.0935mA 

 ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า E เป็น 20 V และ 30 V ตามลําดับ วัดและบันทึกค่า
กระแสไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง A1 – A6 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า บันทึกค่าลงใน
ตารางท่ี 3.1 แถวแรงดันไฟฟ้า E 20 V และ 30 V ตามลําดับ ทุกค่ากระแสไฟฟ้า 

 กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเม่ือแรงดันไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น........................เป็น 
เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ประกอบวงจรตามรูปที่ 3.1 
 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.2 การวัดกระแสไฟฟา้ในวงจรตัวต้านทานต่อขนาน 4 ตัว 

 
 ใช้ดีซีแอมมิเตอร์ วัดกระแสไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง A1 – A7 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า 
บันทึกค่าลงในตาราง 3.2 แถวแรงดันไฟฟ้า E 10 V ทุกค่ากระแสไฟฟ้า 

 ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า E เป็น 20 V และ 30 V ตามลําดับ วัดและบันทึกค่า
กระแสไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง A1 – A7 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า บันทึกลงในตาราง
ที่ 3.2 แถวแรงดันไฟฟ้า E 20 V และ 30 V ตามลําดับ ทุกค่ากระแสไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้น 

                    กระแสมีความสัมพันธ์กับแรงดันกระแสไฟฟ้าในวงจรจะมีค่าเพิ่มข้ึน ถ้าแรงดันท่ฎ
แหล่งจ่าย มีค่าเพิ่มขึ้น  
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ตารางที่ 3.2 ค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรตัวต้านทานต่อขนาน 
แรงดันไฟฟ้า 

(E) 
กระแสไฟฟ้า 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
10 V 39.028mA 2.127mA 36.901mA 10mA 26.901mA 12.195mA 14.705mA 

20 V 78.057mA 4.255mA 73.8mA 20mA 53.8mA 24.39mA 29.41mA 

30 V 117.085mA 6.38mA 110.7mA 30mA 80.7mA 36.58mA 44.117mA 

 
 ประกอบวงจรตามรูปที่ 3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3 การวัดกระแสไฟฟา้ในวงจรตัวต้านทานต่อผสม 6 ตัว 
 

 ใช้ดีซีแอมมิเตอร์ วัดกระแสไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง A1 – A6 ที่กําหนดไว้ในวงจรทีละ
ค่าลงในตารางที่ 3.3 แถวแรงดันไฟฟ้า E 10 V ทุกค่ากระแสไฟฟ้า 

 
ตารางที่ 3.3 ค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรตัวต้านทานผสม 
แรงดันไฟฟ้า 

(E) 
กระแสไฟฟ้า 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 
10 V 6.0286mA 5.1771mA 0.8514mA 0.8514mA 0.8514mA 6.0286mA 

20 V 12.0572mA 10.3542mA 1.7029mA 1.7029mA 1.7029mA 12.0572mA 

30 V 18.0858mA 15.5313mA 2.5544mA 2.5544mA 2.5544mA 18.0858mA 

 
  ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า E เป็น 20 V และ 30 V ตามลําดับ วัดและบันทึกค่า
กระแสไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง A1 – A6 ที่กําหนดไว้ในวงจรทีลค่า บันทึกค่าลงใน
ตารางท่ี 3.3 แถวแรงดันไฟฟ้า E 20 V และ 30 V ตามลําดับทุกค่ากระแสไฟฟ้า 
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จากคุณสมบัติ กระแสในวงจรขนานกระแสท่ีไหลผ่าตัวต้านทานจะมีค่า 
ไม่เท่ากัน IT = I2 + I4 + I6 + I7 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

คําถามและการวิเคราะห์ 
 
1. กระแสไฟฟ้าทีวั่ดได้ในวงจรไฟฟ้าอนุกรมตามตารางท่ี 3.1 ค่ากระแสไฟฟ้า A1 – A6 มีค่าเป็น

อย่างไร ในทุกค่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ทดลอง ทําไมถึงเป็นเช่นน้ัน 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. กระแสไฟฟ้าท่ีวัดได้ในวงจรไฟฟ้าขนานตามตารางที่ 3.2 ค่ากระแสไฟฟ้าท่ี A2, A4, A6 และ 

A7 มีค่าเป็นอย่างไร ในทุกคา่แรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ทดลอง ทําไมถึงเป็นเช่นนั้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากคุณสมบัติ กระแสในวงจรอนุกรมกระแสท่ีไหลผ่าตัวต้านทานจะมีค่าเท่ากัน IT = I1 = I2 = I3 
= I4 = I5 = I6 

จากการทดลองคุณสมบัติของกระแสในวงจรอนุกรมและวงจรขนานเป็นจริงตามสมการคุณสมบัติของวงจรของ
วงจรอนุกรมและขนาน คุณสมบัติวงจรอนุกรม IT = I1 = I2 = I3 =….Inคุณสมบัติวงจรขนาน IT = I1 + I2 + I3….…+In 
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เฉลยใบปฎิบัตงิานท่ี 4 เรื่อง การใช้งานดีซีโวลต์มิเตอร์ 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้

 แสดงวิธีการใช้งานโวลต์มิเตอร์ได้ 
 วัดและอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดด้วยดีซีโวลต์มิเตอร์ได้ 
 เกิดความขยันขันแข็งในการปฎิบัติงาน 

 
2. เคร่ืองมือและอุปกรณ ์

 มัลติมิเตอร์      1 เครื่อง 
 แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ 0 – 30 V   1 เครื่อง 
 ตัวต้านทาน 330 Ω, 470 Ω, 560 Ω, 680 Ω, 820 Ω, 1 KΩ, 

KΩ, 6.8 KΩ ; 1W (หรือค่าใกล้เคียง)   ค่าละ 1 ตัว 
2.4 แผงประกอบวงจรและสายต่อวงจร     1 ชุด 
 

3. ลําดับขั้นการทดลอง 
 ประกอบวงจรตามรูปที่ 3.1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3.1 การวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรตัวต้านทานต่ออนุกรม 6 ตัว 

 
 ใช้ดีซีโวลต์มิเตอร์ วัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง V1 – V6 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละ
ค่า บันทึกค่าลงในตารางที่ 4.1 แถวแรงดัน E 10 V ทุกค่าแรงดันไฟฟ้า 
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ตารางท่ี 3.1 ค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทานในวงจรต่ออนุกรม 
 

 ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า E เป็น 20 V และ 30 V ตามลําดับ วัดและบันทึกค่า
แรงดันไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง V1 – V6 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า บันทึกค่าลงใน
ตารางท่ี 4.1 แถวแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่าย E 20 V และ 30 V ตามลําดับ ทุกค่าแรงดันไฟฟ้า 

 ประกอบวงจรตามรูปที่ 4.2 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.2 การวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรตัวต้านทานต่อขนาด 6 ตัว 
 

 ใช้ดีซีโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง V1 – V6 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า 
บันทึกค่าลงในตารางที่ 4.2 แถวแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่าย E 10 V ทุกค่าแรงดันไฟฟ้า 

 ปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า E เป็น 20 V และ 30 V ตามลําดับวัดและบันทึกค่า
แรงดันไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง V1 – V6 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า บันทึกค่าลงใน
ตารางท่ี 4.2 แถวแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่าย E 20 V และ 30 V ตามลําดับ ทุกค่าแรงดันไฟฟ้า 

 
 

 
 

 
 

ตารางท่ี 4.2 แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทานในวงจรตอ่ขนาน 
 
 
 
 

แรงดันไฟฟ้า 
(E) 

แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทาน 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 

10 V 0.69V 0.57V 4.74V 0.23V 3.27V 0.47V 
20 V 1.39V 1.14V 9.49V 0.46V 6.55V 0.94V 
30 V 2.09V 1.71V 14.23V 0.69V 9.83V 1.42V 

แรงดันไฟฟ้า 
(E) 

แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทาน 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 

10 V 10V 10V 10V 10V 10V 10V 
20 V 20V 20V 20V 20V 20V 20V 
30 V 30V 30V 30V 30V 30V 30V 
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 ประกอบวงจรตามรูปที่ 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.3 การวัดแรงดันไฟฟ้าวงจรตัวต้านทานต่อผสม 6 ตัว 

 
 ใช้ดีซีโวลต์ วัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรตามตําแหน่ง V1 – V6 ที่กํากับไว้ในวงจรทีละค่า 
บันทึกค่าลงในตารางที่ 4.3 แถวแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่าย E 10 V ทุกค่าแรงดันไฟฟ้า 
 
ตารางที่ 4.3 แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทานในวงจรต่อผสม 

แรงดันไฟฟ้า 
(E) 

แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทาน 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 

10 V 1.27V 6.1V 2.56V 2.1V 1.43V 2.62V 
20 V 2.54V 12.2V 5.12V 4.2V 2.87V 5.25V 
30 V 3.82V 18.3V 7.68V 6.3V 4.3V 7.87V 

 
 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากการทดลองคณุสมบตัิของแรงดนัในวงจรอนกุรมและวงจรขนานเป็นจริงตามสมการคณุสมบติัของวงจร

ของวงจรอนกุรและขนาน  คณุสมบติัวงจรอนกุรม VT = V1 + V2 + V3 ...+Vn คณุสมบติัวงจรขนาน VT = 

V1 = V2 = V3 = ….Vn 
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คําถามและการวิเคราะห์ 
 
1. แรงดันไฟฟ้าท่ีวัดได้ในวงจรไฟฟ้าอนุกรมตามตารางท่ี 4.1 ค่าแรงดันไฟฟ้า V1 – V6 มีค่า
เท่ากันหรือแตกต่างกันอย่างไร ในทุกค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ทดลอง ทําไมถึงเป็นเช่นนั้น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. แรงดันไฟฟ้าท่ีวัดได้ในวงจรไฟฟ้าขนานตามตารางท่ี 4.2 ค่าแรงดัน V1 – V6 มีค่าเท่ากันหรือ

แตกต่างกันอย่างไร ในทุกค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ทดลอง ทําไมถึงเป็นเช่นน้ัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากคณุสมบติั แรงดนัตกคร่อมในวงจรขนานแรงดนัท่ีตกคร่อมตวัต้านทานทกุตวัจะมีคา่เท่ากนัทกุตวั 

RT = R1 = R2 = R3 =……Rn 

 

จากคณุสมบติั แรงดนัตกคร่อมในวงจรอนุกรมแรงดนัท่ีตกคร่อมตวัต้านทานทกุตวัเม่ือบวกกนัจะมีค่าเท่ากับ

แรงดนัรวม RT = R1 + R2 + R3 + Rn 
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เฉลยแบบทดสอบ  
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

คําช้ีแจง : 1. ข้อสอบมี 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   2. หากนักเรียนเกิดข้อสงสยัให้นักเรียนใช้วิจารณญาณในการทําข้อสอบนั้นด้วยตัวเอง 
 

ตอนที่1 ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย × ทับข้อท่ีถูกท่ีสุดลงในกระดาษคําตอบเพียงข้อเดียว (20 
คะแนน) 

1. การวัดทางไฟฟ้า หมายถึง 
   ก. การเปรียบเทียบปริมาณทางไฟฟ้า ท่ีต้องการวัดปริมาณไฟฟ้ามาตรฐานที่กําหนด 
   ข. การเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้า ท่ีต้องการวัดกับปริมาณกระแสไฟฟ้ามาตรฐานที่กําหนดไว้ 
   ค. การเปรียบเทียบปริมาณกําลังไฟฟ้า ท่ีต้องการวัดกับปริมาณแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่กําหนดไว้ 
   ง. การเปรียบเทียบปริมาณกําลังไฟฟ้า ที่ต้องการวัดปริมาณกําลังไฟฟ้ามาตรฐานที่กําหนดไว้ 
2. เครื่องวัดไฟฟ้า หมายถึง 
    ก. เครื่องวัดใด ๆ ทางไฟฟ้าท่ีใช้วัดกระแสไฟฟ้า               
    ข. เคร่ืองมือวัดใด ๆ ทางไฟฟ้าท่ีใช้วัดแรงดันไฟฟ้า 
    ค. เครื่องมือวัดใด ๆ ทางไฟฟ้าท่ีใช้วัดกําลังไฟฟ้า 
    ง. เครื่องมือวัดใด ๆ ทางไฟฟ้าท่ีใช้วัดปริมาณต่าง ๆ ทางไฟฟ้า 
3. ข้อใดไม่ใช่เครื่องวัดไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้ 
    ก. เครื่องวัดไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอเมกคานิก 
    ข. เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล 
    ค. เครื่องวัดไฟฟ้าแบบช้ีค่าศูนย์ 
    ง. เครื่องวัดไฟฟ้าแบบโวลต์มิเตอร์ 
4. ดีซีโวลต์มิเตอร์ มีหน้าท่ีอะไร 
    ก. วัดกระแสไฟฟ้า                 ข. วัดค่าความต้านทาน 
    ค. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ   ง. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
5. การใช้งาน ดีซี โวลต์มิเตอร์ เม่ือนําไปวัดในวงจรจะต่อในลักษณะใด 
    ก. ต่อแบบขนาน        ข. ต่อแบบอนุกรม 
    ค. ต่อคร่อม       ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง 
6. ย่านวัดแรงดันกระแสตรง ในมัลติมิเตอร์คือข้อใด 
    ก. DCV                ข. DCA 
    ค. ACV    ง. Ω 
7. ดีซีแอมมิเตอร์ มีหน้าที่อะไร 
    ก. วัดกระแสไฟฟ้า               ข. วัดค่าความต้านทาน 
    ค. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  ง. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
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8. การใช้งาน ดีซี แอมมิเตอร์ เม่ือนําไปวัดในวงจรจะต่อในลักษณะใด 
    ก. ต่อแบบขนาน        ข. ต่อแบบอนุกรม 
    ค. ต่อคร่อม       ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง 
9. ย่านวัดกระแสในมัลตมิเตอร์ คือข้อใด้ 
    ก. DCV                ข. DCA 
    ค. ACV    ง. Ω 
10. จากรูป ค่าแรงดันตกครอ่ม R2 มีค่าตรงกับข้อใด 
 
 
 
 
 
    ก. 2.5 V                ข. 5 V 
    ค. 10 V    ง. 20 v 
11. จากรูป ข้อที่ 10 แรงดัน ตกคร่อม R3 มีค่าตรงกับข้อใด 
    ก. 2.5 V                ข. 5 V 
    ค. 10 V    ง. 20 v 
12. จากรูป ค่าแรงดันตกครอ่ม R3 มีค่าตรงกับข้อใด 
 
 
 
 

    ก. 0.07 V                ข. 0.7 V 
    ค. 2.1 V    ง. 7 v 
13. จากรูป กระแสไหลผ่านจุด A4 มีค่าตรงกับข้อใด 

 
    ก. 39.02 mA                ข. 2.12 mA 
    ค. 36.90 V    ง. 10 mA 
14. จากรูป ข้อที่ 13 กระแสไหลผ่านจุด A2 ค่าตรงกับข้อใด 
    ก. 39.02 mA                ข. 2.12 mA 
    ค. 36.90 V    ง. 10 mA 
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15. จากรูปกระแสไหลผ่านจุด A4 มีค่าตรงกับข้อใด 

 
    ก. 2 mA                ข. 0.69 mA 
    ค. 8 mA    ง. 10 mA 
จากรูป จงตอบคําถามข้อ 16 - 18 

 
 

16. เม่ือต้ังย่านการวัดที่ 2.5 V จงอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากสเกลมิเตอร์ มีค่าเท่าใด 
    ก. 35 V                ข. 1.75 V 
    ค. 7 V    ง. 175 V 
 
17. เม่ือต้ังย่านการวัดที่ 10 V จงอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากสเกลมิเตอร์ มีค่าเท่าใด 
    ก. 35 V                ข. 1.75 V 
    ค. 7 V    ง. 175 V 
18. เม่ือต้ังย่านการวัดที่ 50 V จงอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากสเกลมิเตอร์ มีค่าเท่าใด 
    ก. 35 V                ข. 1.75 V 
    ค. 7 V    ง. 175 V 
จากรูป จงตอบคําถามข้อ 19-20 
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19. เม่ือต้ังย่านการวัดที่ 2.5 mA จงอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากสเกลมิเตอร์ มีค่าเท่าใด 
    ก. 0.75 mA                ข. 15 mA 
    ค. 3 mA    ง. 75 mA 
20. เม่ือต้ังย่านการวัดที่ 50 mA จงอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากสเกลมิเตอร์ มีค่าเท่าใด 
    ก. 0.75 mA                ข. 15 mA 
    ค. 3 mA    ง. 75 mA 
 
 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คู่มือชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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คู่มือชุดฝึกคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

1. ชุดฝึกเครื่องมอืวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเลข 1 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรบัค่าได้ 0 – 30 V ใช้งานโดยกดสวิตช์  
ปรับค่าโดยการ ปรับ Vollume  แรงดันจะแสดงเป็นตัวเลขที่หน้าจอแสดงผล เม่ือได้แรงดันท่ีต้องการ
แล้วสามารถนําไปใช้งานได้ Out put ขั้วบวก คือ แจ๊คสีแดง ส่วนขั้วลบ คือ แจ๊คสีเขียว 
หมายเลขท่ี 2 ไว้สําหรับวางมัลติมิเตอร์ 
หมายเลขท่ี 3 โฟโต้บอร์ดใช้สําหรับต่อวงจรนอกเหนือจากชุดฝึกท่ีมี 
หมายเลขท่ี 4 คือวงจรอนุกรมใช้สําหรับต่อวงจรอนุกรมตามใบงาน 
หมายเลขท่ี 5 จั้มเปอร์ใช้สําหรับวัดกระแสไฟฟ้าถ้าต้องการวัดกระแสให้ดึงสายจ้ัมเปอร์ออกแล้ว
ใช้มัลติมิเตอร์ย่านดีซีแอมมิเตอร์วัด การวัดกระแสต้องต่ออนุกรมกับวงจร โดยการนําสายมัลติมิเตอร์
สีแดงเสียบเข้าท่ีแจ๊คสีแดง สว่นสายสีดําของมัลติมิเตอร์เสียบเข้าแจ๊คสีเขยีวของมัลติมิเตอร์ 
หมายเลขท่ี 6 เป็นท่ีต่อตัวต้านทานเข้ากับชุดฝึกตามใบงานท่ีกําหนด 
หมายเลขท่ี 7 วงจรขนานใช้สําหรับต่อวงจรขนานตามใบงาน 
หมายเลขท่ี 8 วงจรผสมใช้สาํหรับต่อวงจรผสมตามใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ชุดฝกึเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
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2. ตัวต้านทานใช้สําหรับชุดฝกึเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ใช้สําหรับต่อเข้ากับวงจรในชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกโดยต่อเข้ากับแจ๊คสีเหลือง 
“หมายเลขท่ี 6”  ดังภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ตัวต้านทานใช้สําหรับชุดฝึกเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 
 

3. สายเช่ือมต่อวงจร 
สายเช่ือมต่อวงจรมี 2 ลักษณะ คือ 
- สายยาว มีสองสี สีแดงและสดํีาใช้สําหรับเช่ือต่อแหล่งจ่ายเพ่ือจ่ายให้กับวงจรแต่ต่างๆ 
- สายสั้น ใช้สําหรับเช่ือต่อวงจรเม่ือไม่ได้วัดกระแสไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 สายเช่ือต่อวงจร 

  



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
รวมภาพการเก็บผลงานวิจัย 
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