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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป�นมาและความสำคัญ 

 ในช่วงเวลาหลายป�ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งมีการ

เปลี ่ยนแปลงพัฒนาเป�นอย่างมาก ทั ้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

การเมือง การปกครอง จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้โลกไร้พรมแดน และจากกระแสผลกัดันต่าง ๆ  ทำให้

ประเทศต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันกับสังคมโลกให้ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน

อนาคต ป�จจุบันเป�นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปแล้วว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญย่ิงต่อการพัฒนา

ประเทศซึ่งมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาจึงเป�นป�จจัยพื้นฐานที่สำคัญในการ

พัฒนาคนให้เป�นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป ทุกฝ่ายทั้ง

ภาครัฐภาคเอกชน นักวิชาการ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ  ได้ตระหนักถึงความจำเป�นในการพัฒนาคนและ

คุณภาพของคน โดยเห็นว่าเป�นทั ้งเหตุป�จจัยและผลลัพธ์ที ่สำคัญที ่ส ุดของการพัฒนาประเทศจาก

ความสำคัญดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ตราไว้เป�นกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 

หมวด 4 มาตรา 22 โดยระบุหลักการไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนและเต็มตามศักยภาพ และตามมาตรา 24 ยังได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดการ

กระบวนการเรียนรู ้สถานศึกษาต้องจัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ

ความสําคัญของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝ�กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขป�ญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้

เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จรงิ ฝ�กการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป�นทำเป�น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง

ต่อเน่ือง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝ�งคุณธรรม

ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 :11-12)  

 หลักสูตรอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุงพ.ศ 2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พบว่ามี

ลักษณะเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน ดังได้กำหนดจุดประสงค์ในการสอน
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สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังนี ้เพื ่อให้มีความเข้าใจเกี ่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลานามัย นำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้

มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ  ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ให้ทันต่อเทคโนโลยีและมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพเพื่อมีความเข้าใจหลักการและกระบวนการทำงาน
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ในกลุ่มงานพื้นฐานอุตสาหกรรมการเขียนแบบเทคนิค การเลือกใช้วัสดุ งานปรับและใช้เครื่องมือกล 

เพื่อให้มีเจนคติที่ดีต่องานอาชีพมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป�นผู้มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

 ผู ้สอนประสบป�ญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากนักเรียนไม่มีทักษะในใช้

เครื่องมือพื้นฐานในงานอิเล็กทรอนิกส ์รวมทั้งทักษะการถอดประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องอาศัย

วัสดุอุปกรณ์ด้วยเครื่องมือวัดในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

เป�นรายวิชาที่มีความซับซ้อนเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น ๆ ในการแก้ป�ญหาในการตรวจสอบวงจรไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ผูท้ี่ทำการตรวจสอบต้องมีความชำนาญและมีความสามารถในการใช้เครื่องมือ เพราะฉะน้ัน

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ผู้เรียนจำเป�นต้องมีทักษะใน

การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัดหาค่า/หาขา ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิด จึง

ทำให้นักเรียนขาดทักษะในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ วิชา

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เป�นวิชาที่จัดอยู่ในวิชาบังคับของสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ส่วนมากแล้วจะสอนให้นักเรียนทำ

ตามใบงานทีผู่ ้สอนกำหนด ใบงานที่กำหนดในกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเป�นการปฎิบัตงิาน

ของนักเรียนให้มีทักษะในการใช้เครือ่งมอืวัดไฟฟ้า ผู้สอนจึงได้ปรับวิธีการเรียนเปลีย่นวิธีการสอนใหบู้รณา

การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับเปลี่ยนใบงานการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

ปฏิบัติงานได้ง่ายและเกิดทักษะเพิ่มมากย่ิงข้ึนจึงได้ศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวกับนักเรียนช้ันปวช 1 แผนก

วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 19 คน รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่องทักษะการใช้

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1/2563 (กระทรวงศึกษาธิการ.2546:9) 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื ่อศึกษาถึงแนวทางที ่จะช่วยเพิ ่มทักษะและวิธีการใช้เครื ่องมือวัดไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งนำค่าอ่านที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้นของ

นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันป�ที่ 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 19 คน  ที่

เรียนในรายวิชา 20100 – 1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
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1.2.2 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถกูต้อง 

แม่นยำ 80% ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันป�ที่ 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

จำนวน 19 คน
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึนจากการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นในรายวิชา 20100 – 1005 งานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ดังภาพที่ 1.1 

 

ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดผลการใช้เครื่องมอืวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ในรายวิชา 20100 – 

1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตัวแปรต้น  หรือตัวแปรอิสระ 

 

การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้นประกอบด้วย 

- ใบความรู ้

- ใบงานการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้นของนักศึกษา

ระดับช้ัน ปวช.1 กลุ่ม1 แผนกวิชาช่าง

อิเลก็ทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคชลบรุี   
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 

กำหนดเนื ้อหาตาม มาตรฐานการเร ียนรู ้ต ัวชี ้ว ัด ตามหลักส ูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั ้นป�ที ่ 1 ในรายวิชา 20100 – 1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื ้องต้น มีรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี 

1.5.1 กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากร นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นป�ที ่ 1 แผนกวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 

กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป�ที่ 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 19 คน   

1.5.2 ตัวแปร 

ตัวแปรต้น กิจกรรมจับคู่ฝ�กปฏิบัติ 

ตัวแปรตาม ทักษะการเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

1.6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning Achievement) หมายถึง การวัดในด้านพุทธิพิสัย

และทักษะพิสัย เป�นการเรียนรู้ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของทฤษฎี ระบบควบคุมจากคะแนนก่อน

และหลงัการเรียนรู้ 2 แบบ ตามกระบวนการวัดผล และการวัดด้านจิตพิสัยเป�นทัศนคติอันเกิดจาดการ

เรียนโดยใช้ใบงาน (Job Sheet) หรือใบประลอง 

1.6.2 นักเร ียน (Student) หมายถึง นักเร ียนแผนกวิชาช่างอ ิเล ็กทรอนิกส์ ระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันป�ที่ 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ภาคเรียนที่ 

2 ป�การศึกษา 2562 

1.6.3 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง  เครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
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1.6.4 ทักษะในการเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง  ทักษะด้านการใช้งานให้

ถูกต้องกับหลักการตรวจสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และเหมาะกับงานเพื ่อเป�นการป้องกัน

เครื่องมือชำรุดเสียหาย และอุปกรณ์ของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

การทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ป�ที่ 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ในรายวิชา 20100 – 1005 งาน

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ประกอบด้วยการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถ

เรียงลำดับได้ดังน้ี 

2.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.1.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.1.2 การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 

2.1.3 การใช้ใบงานการทดลองในการเรียนการสอน 

2.2 แนวความคิดเก่ียวกับทัศนคติและการวัดทัศนคติ 

2.2.1 ความหมายและแนวคิดของทัศนคติ 

2.2.2 องค์ประกอบของทัศนคติ 

2.2.3 ทัศนคติกับคุณลักษณะทางกายภาพ 

2.3 ลักษณะการใช้ใบประลองในการเรียนการสอน 

2.3.1 รูปแบบของใบประลอง 

2.4 เอกสารเก่ียวกับเคร่ืองมือวัด 

2.4.1 เครื่องมือวัดและทดสอบ 

2.4.2 เครื่องมือวัดไฟฟ้า 

2.4.3 โครงสร้างของเครื่องวัด 

2.4.4 แอมมิเตอร์ 

2.4.5 การวัดกระสไฟฟ้า 

2.4.6 โวลต์มิเตอร์ 

2.4.7 โอมห์มิเตอร์ 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
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2.1  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตัวแปรที่พบจากรายงานการวิจัยที่เป�นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ วิธีสอนและการใช้สื่อการ

สอนเป�นตัวแปรอิสระที่ทำให้สามารถพัฒนาตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ดีข้ึน ดังน้ันผู้วิจัยจึง

ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นโดยการเพิ่มทักษะและ

วิธีการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยศึกษาความ

แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการลงมือปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น ร่วมกับการใช้แบบทดสอบถามเพื่อวัดทัศนคติเกีย่วกับการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนจากการ

ลงมือปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าละอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นซึ่งได้จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

2.1.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป�นสิ่งทีแ่สดงออกถึงความสามารถในการเรยีนรู้ของผูเ้รียน ได้มี

ผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้มากมาย เช่น 

สุธรรม์  จันทร์หอม (2519 : 99) ได้อธิบายความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า 

“ผลของการเรียนการสอนได้แก่ ความรู้ ทักษะ และความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับจากการ

อบรมสั่งสอนของครู รวมเรียกว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน” 

ไพศาล  หวังพานิช (2526 : 89) ได้กล่าวว่า “ผลสัมฤทธิ์หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมายถึง  ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน  เป�นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่กิดจากการฝ�กฝนอบรมใหรือจากการสอน” 

เอเซนส์ (Eysench, 1972 : 28) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่าเป�นขนาด

ของความสำเร็จที่ได้จากการทำงานที่ต้องอาศัยความพยายามจำนวนหนึ่งอาจมาจากการทำงานที่ต้อง

อาศัยความสามารถทางร่างกายหรือสมอง 

กู๊ด (Good, 1959 : 7) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงความสามารถในการ

แสดงออกซึ่งความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว 

สมหวัง  พิธ ิยานุวัฒน์ (อ ้างถึงใน ธาร ิณี  วิทยาอนิวรรตน์, 2542 : 12) กล่าวว่า

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการสอนหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งแสดง

ออกมา 3 ด้าน ได้แก ่ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัยทฤษฎีองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ได้แก่ 
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ทฤษฎีของกานเย่ (Gagne, 1970 : 42-45) กล่าวถึงองค์ประกอบที ่ม ีอ ิทธิพลต่อ

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมีหลัก 2 ประการ คือ องค์ประกอบด้านพันธุกรรมกับองค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 

รูปแบบการเรียนการสอนของกานเย่ (ทิศนา แขมมณี, 2548) 

ข้ันที่ 1  กระตุ้นเร้าความสนใจของผู้เรียน เพื่อช่วยให้เรียนรู้ได้ดีข้ึน 

ข้ันที่ 2  แจ้งวัตถุประสงค์ทำให้ผู้เรียนต้ังความคาดหวัง 

ข้ันที่ 3  กระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม ทำให้พร้อมรับความรู้ใหม่ 

ข้ันที่ 4  นำเสนอสิ่งเร้าหรือเน้ือหาสรุปใหม่ ให้เห็นลักษณะที่สำคัญอย่างชัดเจน 

ขั้นที่ 5  การให้แนวการเรียนรู้หรือจัดระบบข้อมูลให้มีความหมาย เพื่อให้ทราบถึงผล

การเรียนรู้ 

ข้ันที่ 6  กระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองแสดงความสามารถเพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ 

ข้ันที่ 7  ให้ข้อมูลป้อนกลับ เสริมแรงให้ข้อมูลที่เป�นประโยชน์ 

ข้ันที่ 8  ประเมินผลการแสดงออกของผู้เรียนทราบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ 

ขั ้นที ่ 9  ส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู ้ โดยการฝ�กฝนในหลาย

สถานการณ์ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

ทฤษฎีของบลูม (Bloom, 1976 : 167-176) ได้ทำการศึกษาตัวแปรที ่มีอ ิทธิพลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนแบ่งเป�น 3 ลักษณะ คือ 

1. พฤติกรรมด้านความรู ้  หมายถึง  ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของผู ้เร ียนซึ่ง

ประกอบด้วย ความถนัด และพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน 

2. ด้านจิตพิสัย  หมายถึง  สภาพการณ์ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูใ้หม่ได้แก่ ความ

สนใจเจตคติการเรียน การยอมรับ ความสามารถของบุคคล ซึ่งลักษณะเหล่าน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือคงอยู่

ได้ 

3. คุณภาพการสอน  หมายถึง  ผลที่ผู้เรียนจะได้รับผลสำเร็จในการเรยีนรู้  ได้แก่  การ

มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การเสริมแรงจากครู การแก้ไขข้อผิดพลาดและผลย้อนกลับของการกระทำ 

ในการเรียนการสอนของวิชาต่าง ๆ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป�นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับใช้ในการตัดสิน

พิจารณาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งองค์ประกอบที่มีอิทธิพลในการสนับสนุนนหรือขัดแย้ง

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ัน ได้แก่ผู้เรียน และสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน 
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ดังนั้น สรุปว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ผลของการเรียนการสอนที่รวมถึง

ความรู้ ความเข้าใจความสามารถในการเรียนเข้าไว้ด้วยกัน และแสดงออกเป�นพฤติกรรมที่วัดได้ทั้ง 3 ด้าน 

ได้แก่ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย  

2.1.2 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

การวัดผลและการประเมนิผลการศึกษาเป�นกจิกรรมทีส่อดแทรกอยู่ในการเรยีนการสอน

ทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ประเมินสภาพของผู้เรียนก่อนลงมือเรียน ประเมินพฤติกรรมขณะลงมือเรียนและ

ประเมินผลการเรียนทั้งด้านความสามารถในการทำและความรู้สึกที่ได้จากการทำกิจกรรมมาแล้ว  ดังน้ัน 

การวัดและประเมินผลจึงเป�นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การเรียนบรรลุเป้าหมายโดยช่วยชี้ให้เห็นว่าจะ

สอนนักศึกษาในจุดใดเพื่อช่วยในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน (สายฝน บูชา, 2551) 

ความหมายของการวัดผลมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการวัดผล 

(Measurement)  ไว้ดังน้ี 

ข้ันที่ 4  นำเสนอสิ่งเร้าหรือเน้ือหาสรุปใหม่ ให้เห็นลักษณะที่สำคัญอย่างชัดเจน 

ขั้นที่ 5  การให้แนวการเรียนรู้หรือจัดระบบข้อมูลให้มีความหมาย เพื่อให้ทราบถึงผล

การเรียนรู้ 

ข้ันที่ 6  กระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองแสดงความสามารถเพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ 

ข้ันที่ 7  ให้ข้อมูลป้อนกลับ เสริมแรงให้ข้อมูลที่เป�นประโยชน์ 

ข้ันที่ 8  ประเมินผลการแสดงออกของผู้เรียนทราบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ 

ขั ้นที ่ 9  ส ่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู ้ โดยการฝ�กฝนในหลาย

สถานการณ์ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

ทฤษฎีของบลูม (Bloom, 1976 : 167-176) ได้ทำการศึกษาตัวแปรที ่มีอ ิทธิพลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนแบ่งเป�น 3 ลักษณะ คือ 

4. พฤติกรรมด้านความรู ้  หมายถึง  ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของผู ้เร ียนซึ่ง

ประกอบด้วย ความถนัด และพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน 

5. ด้านจิตพิสัย  หมายถึง  สภาพการณ์ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ได้แก่ ความ

สนใจเจตคติการเรียน การยอมรับ ความสามารถของบุคคล ซึ่งลักษณะเหล่าน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือคงอยู่

ได้ 

6. คุณภาพการสอน  หมายถึง  ผลที่ผู้เรียนจะได้รับผลสำเร็จในการเรยีนรู้  ได้แก่  การ

มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การเสริมแรงจากครู การแก้ไขข้อผิดพลาดและผลย้อนกลับของการกระทำ 
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ในการเรียนการสอนของวิชาต่าง ๆ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป�นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับใช้ในการตัดสิน

พิจารณาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งองค์ประกอบที่มีอิทธิพลในการสนับสนุนนหรือขัดแย้ง

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ัน ได้แก่ผู้เรียน และสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน 

ดังนั้น สรุปว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ผลของการเรียนการสอนที่รวมถึง

ความรู้ ความเข้าใจความสามารถในการเรยีนเข้าไว้ด้วยกัน และแสดงออกเป�นพฤติกรรมที่วัดได้ทั้ง 3 ด้าน 

ได้แก่ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย  

2.1.3 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

การวัดผลและการประเมนิผลการศึกษาเป�นกจิกรรมทีส่อดแทรกอยู่ในการเรยีนการสอน

ทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ประเมินสภาพของผู้เรียนก่อนลงมือเรียน ประเมินพฤติกรรมขณะลงมือเรียนและ

ประเมินผลการเรียนทั้งด้านความสามารถในการทำและความรู้สึกที่ได้จากการทำกิจกรรมมาแล้ว  ดังน้ัน 

การวัดและประเมินผลจึงเป�นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การเรียนบรรลุเป้าหมายโดยช่วยชี้ให้เห็นว่าจะ

สอนนักศึกษาในจุดใดเพื่อช่วยในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน (สายฝน บูชา, 2551) 

ความหมายของการวัดผลมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการวัดผล 

(Measurement)  ไว้ดังน้ี 

สุวิมล  ตั้งสัจจพจน์ (2526 : 7) กล่าวว่า  การวัดผล  หมายถึง การหาปริมาณจำนวน

จากการกำหนดค่าอย่างมีเกณฑ์ที่ถูกต้อง  สมเหตุสมผล และง่ายในการปฏิบัติ 

วิริยา  บุญชัย  (2529 : 7-8) กล่าวถึงการวัดผลไว้ว่า  หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งที่

ต้องการทราบกับเครื่องมือมาตรฐาน  เพื่อต้องการทราบปริมาณหรือขนาดซึ่งสามารถทราบผลไดท้ันที 

ด้วยเครื่องมือวัดมาตรฐานน้ันเป�นผู้บอกให้ทราบ เช่น ต้องการทราบความกว้างของโต๊ะ เราก็เอาเทปหรือ

ไม้เมตรมาวัด เราจะทราบความกว้างของโต๊ะทันที การวัดผลจึงเป�นวิธีตรวจหรือหาปริมาณขนาดหรือ

สัดส่วนสิ่งที่ต้องการจะทราบโดยอาศัยเครื่องมือวัดน่ันเอง 

กิลฟอร์ด (Guilford, 1954 อ้างถึงใน สุวิมล ต้ังสัจจพจน์, 2526 : 7) กล่าวว่า การวัดผล

เป�นการวัดค่าตัวเลขให้แก่วัตถุหรือเหตุการณ์โดยมีกฎเกณฑ์ 

จอห์น และ เนลสัน (John and Nelson, 1986 อ้างถึงใน บุญส่ง โกสะ, 2547 : 10) 

กล่าวว่าการวัดผลเป�นกระบวนการช่วยในการกำหนดคุณค่าโดยในการวัดผลจะใช้เครื่องมือหรือเทคนิค

ต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูล 

ดังน้ันจึงสรุปความหมายการวัดผลได้ว่า เป�นกระบวนการกำหนดเครื่องมือวัดอย่างใด

อย่างหน่ึงออกมาเป�นตัวเลขหรือสัญลักษณ์หรือจำนวนโดยมีกฎเกณฑ์ 
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ความหมายของการประเมินผล 

สุวิมล  ต้ังสัจจพจน์ (2526 : 8) กล่าวว่า การประเมินผล (Evaluation) เป�นกระบวนการ

ที่กระทำต่อจากการวัดผล แล้ววินิจฉัย ตัดสินและสรุปค่าที่ได้จากการวัดอย่างมีกฎเกณฑ์ 

วิริยา  บุญชัย (2529 : 9) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การกำหนดค่าหรือตีค่าหรอื

วัดคุณค่าในสิ่งที่ต้องการจะทราบในทางรวม ๆ  เช่น กำหนดคำว่า ดี เลว สวย เป�นต้น ในการกำหนดค่า 

หรือตีค่าน้ันอาศัยจากการทดสอบและตัดสินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ในการตัดสินน้ันครู

จำเป�นต้องอาศัยขบวนการเพื่อช่วยให้การตัดสินใจเป�นไปอย่างถูกต้อง ขบวนการดังกล่าวได้แก่ การ

รวบรวมข้อมูล (การวัดผล) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้กับข้อมูลที่มีเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้ว ต่อจากน้ันก็

กำหนดคุณค่าหรือตัดสินโดยอาศัยข้อมูลจากการวัดผลดังกล่าวแล้ว การประเมินผลถือว่ามีส่วนสำคัญใน

การปรับปรุงการเรียนของนักเรียนด้วย 

ประเภทของการประเมิน 

สุวิมล  ต้ังสัจจพจน์ (2526 : 12-13) ได้จำแนกประเภทของการประเมินผลดังน้ี 

1. ตามจุดประสงค์ 

การประเมินผลก่อนสอบ (Pre - evaluation) เป�นการประเมินผลความรู้เดิมกอ่น

ทำการสอนช่วยให้ทราบข้อมูลว่านักเรียนคนใดควรจะต้องกำหนดความรอบรู้และทักษะที่จำเป�นข้ัน

พื้นฐาน ก่อนที่จะเริ่มทำการสอนหรือนักเรียนคนใดควรยกเว้นไม่ต้องเรียนในบางจดุประสงค์ การประเมิน

แบบน้ีทำได้ 2 แบบ คือ 

2. ปฐมพฤติกรรม  เป�นความสามารถในพฤติกรรม อันเป�นผลมาจากการเรียนรู้ที่

ผ่านมา 

3. ป�จฉิมพฤติกรรม  เป�นการประเมินว่านักเรียนไดเ้รียนรู้ในสิ่งที่ต้องการจะต้อง

เรียนมาน้อยเพียงใด 

การประเมินผลส่วนย่อย (Formative evaluation) เป�นการประเมินผผลระหว่าง

ภาคเรียนหรือการสอนยังดำเนินอยู่ เพื่อตัดสินคุณค่าเบื้องต้นของการสอนหรือการเรียนอันจะนำไปสู่การ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน การเรียน เพื่อก่อให้เกิดผลดีย่ิงข้ึน 

การประเมินผลส่วนรวม (Summative evaluation) เป�นการตัดสินคุณค่าหรือ

ระดับสัมฤทธ์ิผลของผู้เรียนหลังจากการสอนอย่างเป�นทางการได้สิ้นสุดลง 

การประเมินผลแบบน้ี มีจุดประสงค์ดังน้ี 

1. ให้เกรด 
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2. รับรองทักษะและความสามารถ 

3. พยากรณ์ความสำเร็จ 

4. เป�นจุดเริ่มต้นของการสอนในรายวิชาที่ต่อเน่ืองต่อไป 

5. เป�นปฏิผลหรือข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียน 

6. เปรียบเทียบผลลัพธ์บางประการของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

ตามระบบการวัด 

2.1 การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (Norm – referenced evaluation) เป�นการวัด

ที่ข้ึนอยู่กับเกณฑ์มาตรฐานสัมพันธ์หรือพฤติกรรมของกลุ่มเป�นสำคัญ ใช้เปรียบเทียบผลงานของผู้เรยีนแต่

ละคน กับผลงานของผู้เรียนคนอื่น ๆ  ภายในกลุ่มเดียวกัน และแบบทดสอบฉบับเดียวกันเหมาะกับการ

ประเมินในกรณีที่ผู้เรียนมีมาก 

2.2 การประเมินผลอิงเกณฑ์ (Criterion – referenced evaluation) เป�นการ

วัดโดยใช้หลักเกณฑ์ภายนอกเป�นจุดเทียบ ซึ่งข้ันอยู่กับเกณฑ์มาตรฐานที่ให้ความหมายไว้แน่ชัดล่วงหน้า 

เหมาะกับการประเมินในกรณีที่ผู้เรียนมีน้อย ในการประเมินผลจะทำให้ได้ทราบพัฒนาการเรียนของ

ผู้เรียนว่าอยู่ในเกณฑ์ใด เช่น ดี ปานกลาง หรือพอใช้ เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ

สอนต่อไป  

2.1.4 การใช้ใบงานการทดลองในการเรียนการสอน 

ใบงาน คือ เอกสารที่กำหนดรายละเอียดของการปฏิบัติการทดลองและลำดับขั้นการ

ปฏิบัติงานต้ังแต่ข้ันแรกถึงข้ันสุดท้าย 

ใบงาน เป�นใบช่วยสอนที่ผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของคนให้

ผู ้เร ียนได้ศึกษาและปฏิบัติตามลำดับขั ้นจนเกิดความรู ้ทักษะ และกิจนิสัยสอดคล้องและตรงตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยมีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1. ช่ืองาน 

2. จุดประสงค์ (เชิงพฤติกรรม) 

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 

4. วัสดุ 

5. ลำดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

6. ภาพประกอบ (ถ้ามี) 

7. ข้อควรระวัง ข้อเสนอแนะ 



16 
 

8. คำถาม 

9. หนังสืออ้างอิง (ถ้ามี) 

ข้อคำนึงถึงในการสร้างใบสั่งงาน 

ใบงาน (Job Sheet) ใช้ในช่างการฝ�กหัดปฏิบัติ ซึ่งเป�นช่วงที่ผู้เรียนผ่านการตรวจสอบ

ทฤษฎีของงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว โดยการสร้างมีข้อพิจารณาถึง ดังน้ี 

1. แบบใบงาน Job Sheet เป�ดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝ�กทักษะตามวัตถุประสงค์ของ Job 

น้ัน (ตรวจสอบดูว่า ครบถ้วนหรือไม่) 

2. ระดับของการฝ�กเกี่ยวข้องกับความถ่ีและจำนวนครั้ง ในการฝ�ก จะต้องพิจารณาถึง

เวลาและวัสดุในการฝ�กรวมด้วย 

3. การตรวจสอบ การปรับแต่งใน Job Sheet ที่ออกแบบมาน้ัน มีวิธีการ ข้ันตอน การ

ปฏิบัติที่เน้นทักษะอย่างไร 

4. ความต่อเน่ืองของการฝ�กทักษะ ผลงาน หรือช้ินงานที่เกิดจากการฝ�ก มีการ วางแผน

ใช้อย่างประหยัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรบ้าง 

5. การปฏิบัติงานตาม Job Sheet ที่ออกแบบมามีความปลอดภัยเป�นที่น่าเชื่อถือได้

แค่ไหน 

 

2.2 แนวความคิดเก่ียวกับทัศนคติและการวัดทัศนคติ 

2.2.1 ความหมายและแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ มีดังน้ี 

ทัศนคติ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Attitude มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า aptus 

แปลว่า โน้มเอียง เหมาะสม มีผู้ใช้คำอื่นในความหมายเดียวกัน เช่น เจตคติ เป�นต้น (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 

2549) ทั้งน้ีมีผู้ให้ความหมายและคำนิยาทเกี่ยวกับทัศนคติไว้ต่าง ๆ ดังน้ี 

ความหมายและแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ได้มีผู้อธิบายความหมายไว้ดังน้ี 

สุชา จันทร์เอม (2524 : 226) ให้คำนิยามว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกหรือท่าทีของ

บุคคลที่มีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ  ความรู้สึกหรือท่าทีน้ีจะเป�นไปในทำนองที่พึงพอใจ

หรือไม่พึงพอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ 
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 ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกทางจิตสำนึกของใจบุคคล เน่ืองจากการเรียนรู้ตลอดจนประสบการณ์

ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมไปในทิศทางใด ทิศทางหน่ึงในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือจินตนาการต่าง 

ๆ ที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง (ชาญวุฒิ วังกล, 2542) 

ทัศนคติ  หมายถึง  ความโน้มเอียงที่จะแสดงในทางที่ชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งเร้าอย่างใด

อย่างหน่ึง เป�นต้นว่า กลุ่มชน ประเพณี หรือสถาบันต่าง ๆ (Anstasi,1982) 

ทัศนคติ  หมายถึง  ความรู้สึกที่แสดงออกอย่างมั่นคงต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่

อาจเป�นไปในทางที่ด ีขัดแย้ง หรือเป�นกลางก็ได้ ซึ่งเป�นผลของการรับรู้เกี่ยวกับลักษณะที่ดีหรือเลวของ

บุคคล หรือสถานการณ์น้ัน ๆ (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน,2518) 

พยอม  วงศ์สารศรี (2526) กล่าวว่า ทัศนคติ เป�นสภาพทางจิตใจที่มีอิธพิลต่อความคิด

การกระตุ้นให้เกิดการกระทำ ทัสนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 

เปลี่ยนแปลงไป หรือได้รับข้อมูลใหม่ โดยทั่วไปเช่ือกันว่า ทัศนคติมีผลต่อการปฏิบัติของบุคคล 

แนวความคิดเกี่ยวกับทัสนคติ 

เครท. ครัทซ์ฟ�ลด์ และบาร์เลียซี่ (Kate and Bliachy,1948 อ้างใน ศศิวิมล ปานศรี, 

2538 : 17) ได้ให้ความเห็นว่า ทัศนคติอาจจะเกิดข้ึนจากป�จจัย ดังน้ี 

1. การตอบสนองความต้องการของบุคคล น่ันคือ สิ่งใดตอบสนองความต้องการของตน

ได้ บุคคลนั้นก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น หากสิ่งใดตอบสนองความต้องการของตนไม่ได้บุคคลนั้นก็จะมี

ทัศนคติไม่ดีต่อสิ่งน้ัน 

2. การได้เรียนรู้จากความจริงต่าง ๆ อาจโดยการอ่าน หรือจากคำบอกเลา่ของผู้อืน่กไ็ด้ 

ฉะน้ัน บางคนจึงอาจเกิดทัศนคติไม่ดีต่อผู้อื่น โดยการฟ�งคำติฉินที่ใคร ๆ มาบอกไว้ก่อนก็ได้ 

3. การเข้าไปเป�นสมาชิกหรือสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง คนส่วนมากมักยอมรับเอาทัศนคติ

ของกลุ่มมาเป�นของตน หากทัศนคติน้ันไม่ขัดแย้งกับทัศนคติของตนเกิดไป 

4. ทัศนคติมีส่วนสัมพันธ์กับบุคลิกของบุคคลนั้นด้วย คือ ผู้ที่มีบุคลิกภาพสมบรูณ์มัก

มองผู้อื่นในแง่ดี ส่วนผู้ปรับตัวยากจะมีทัศนคติในทางตรงกันข้าม คือ มักมองว่าคนคอยอิจฉาริษยา หรือ

คิดร้ายต่าง ๆ ต่อตน 

จากความหมายของทัศนคติดังกล่าว ผู้ให้ความหายส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันซึ่ง

สามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง พฤติกรรมหรือความรู้สึกทางด้านจิตใจที่มีต่อสิ่งเร้าหน่ึงในทางสังคม 

รวมทั้งเป�นความรู้สึกที่เกิดจากการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเร้าหรือประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
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2.2.2 การวัดทัศนคติ 

การวัดทัศนคตินับว่ามีความยุ่งยากอยู่พอสมควร เพราะเป�นการวัดคุณลักษณะภายในใจ

ของบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก หรือเป�นลักษณะทางจิตใจ คุณลักษณะดังกล่าวมกีาร

แปรเปลี่ยนได้ง่าย ไม่แน่นอน สุชา จันทร์เอม (2544) ได้นำเสนอวิธีการวัดทัศนคติ ดังน้ี 

1. วิธีการแบ่งระดับคะแนน (Scaling technique) เป�นวิธีหนึ่งที่ใช้วัดทัศนคติมีอยู่ 2 

แบบ คือ 

1.1 ว ิธ ีของ เธอร ์ส โตน (the Thurstone’s technique) ว ิ ธ ีการว ัดแบบน้ี

ประกอบด้วยประโยคต่าง ๆ  ประมาณ 10-20 ประโยค หรือมากกว่านั้น ประโยคต่าง ๆ เหล่านี้จะเป�น

ตัวแทนของระดับความคิดเห็นต่าง ๆ กัน ผู้ถูกทดสอบจะต้องแสดงให้เห็นว่าเขาเห็นด้วยกับประโยค

ใดบ้าง ประโยคหนึ่ง ๆ จะถูกกำหนดค่าเอาไว้ คือ กำหนดเป�น Scale Value ขึ้น เริ่มจาก 0.0 ซึ่งเป�น

ประโยคทีไ่ม่พึงพอใจมากที่สุด เรื่อยไปจนถึง 5.5 

1.2 วิธีของลิเคิร์ท (the Likert’s technique) วิธีการจัดแบบนี้จะประกอบไป

ด้วยประโยคต่างๆ ซึ่งแต่ละประโยคผู้ถูกทดสอบจะแสดงความรู้สึกของตนออกมา 5 ระดับ คือ เห็นด้วย

อย่างย่ิง เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง แต่ละระดับ จะมีค่าคะแนนให้ไว้ต้ังแต่ 1-5 

คะแนน คะแนนของคนหน่ึง ๆ ได้จากคะแนนรวมจากทุก ๆ ประโยค 

2. วิธีหยั่งเสียง (Polling) ส่วนมากใช้กับการเลือกตั้งทางการเมือง เพื่อหยั่งเสียงของ

ประชาชนทั่วไปว่ามีความรู้สึกในเรื่องใดเรื่องหน่ึงอย่างไร ผลการหย่ังเสยีงจะออกมาเป�นอย่างไร ข้ึนอยู่กับ

วิธีการสุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างน้ันเป�นตัวแทนของระชาชนที่ดีหรือไม่ 

3. วิธีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป�น 2 แบบ คือ 

3.1 Fixed-alternative questions คือ คำถามที่มีการถามแบบเฉพาะเจาะจงลง

ไป โดยผู้ตอบจะต้องตอบตามเรื่องที่แบบสอบถามน้ัน ๆ ถามเท่าน้ัน 

3.2 Open-ended questions คือ คำถามที ่เป �ดโอกาสให้ผู ้ตอบแสดงความ

คิดเห็นเพิ่มเติม แล้วนำความคิดเห็นหรือความรู้สึกของคนส่วนมากมาจัดกลุ่มว่า เขาเหล่าน้ันมีความรู้สึก

อย่างไร หรือมีทัศนคติโดยส่วนใหญ่เป�นอย่างไร 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การวัดทัศนคติเพื่อต้องการทราบความคิดเห็น

หรือความรู้สึก ความคิดเห็นของคนส่วนมากที่มีต่อเหตุการณืหรือสถานการณ์สิ่งเร้าต่าง ๆ  โดยแบ่งเป�น

ระดับความคิดเห็นจากน้อยที่สุดถึงมากทีสุ่ด ก็สามารถทำให้ทราบถึงได้ว่าการสอนโดยการลงมอืปฏิบัติ 

น้ันมีผลทำให้ผู้เรียนน้ันมีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด พฤติกรรมไปในทิศทางที่คาดหวังไว้มากหรือน้อย 
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2.2.3 ทัศนคติกับคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคล 

ทัศนคติเป�นความรู้สึกที่บ่งชี้ลักษณะทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลนั้น ๆ  ซึ่งอาจเป�น

ลักษณะที่ไม่แสดงออกมาภายนอกให้บุคคลอื่น ๆ เห็นหรือเข้าใจก็ได้ ซึ่งธีรวุฒิ เอกะกุล (2549) ได้อธิบาย

ไว้ว่าทัศนคติมีลักษณะทั่วไปที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

1. ทัศนคติเป�นเรื ่องของอารมณ์ (Feeling) อาจเปลี ่ยนแปลงได้ตามเงื ่อนไขหรือ

สถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคคลจะมีการกระทำที่เสแสร้งโดยแสดงออกไม่ให้ตรงกับความรู้สกึ

ของตน เมื่อรู้ตัวหรือรู้ว่ามีบุคคลอื่นสังเกตอยู่ 

2. ทัศนคติเป�นเรื ่องเฉพาะตัว (Typical) ความรู ้ส ึกของบุคคลอาจเหมือนกัน แต่

รูปแบบการแสดงออกแตกต่างกันไป หรืออาจมีการแสดงออกที่เหมือนกัน แต่ความรู้ต่างกันได้ 

3. ทัศนคติมีทิศทาง (Direction) การแสดงออกของความรู้สามารถแสดงออกได้ 2 

ทิศทาง เช่น ทิศทางบวกเป�นทิศทางที่สังคมปรารถนา และทิศทางลบเป�นทิศทางที่สังคมไม่ปรารถนา 

4. ทัศนคติความเข้ม (Intensity) ความรู ้ของบุคคลแต่ละบุคคลอาจเหมือนกันใน

สถานการณ์เดียวกัน แต่อาจแตกต่างกันในเรื่องความเข้มที่บุคคลรู้สึกมากน้อยต่างกัน 

5. ทัศนคติต้องมีที่หมาย (Target) ความรู้สึกจะเกิดข้ึนลอย ๆ ไม่ได้ ต้องมีที่หมายใน

การเกิดทัศนคติเสมอ เช่น รักพ่อแม่ ขยันเข้าเรียน ข้ีเกียจทำการบ้าน เป�นต้น 

เริงฤดี  ปราการะนันท์ (2544) ได้เสนอว่าทัศนคติหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า

ต่าง ๆ แบ่งออกได้เป�น 3 ลักษณะ คือ 

1. ความรู้สึกในทางบวก เป�นการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ เห็นด้วย 

ชอบ หรือสนับสนุน 

2. ความรู้สึกทางลบ  เป�นการแสดงออกลักษณะของความพึงพอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่

ชอบและไม่สนับสนุน 

3. ความรู้สึกที่เป�นกลาง เป�นการแสดงออกในลักษณะกลาง ๆ  คือ ไม่มีความเห็นว่า

พอใจหรือไม่พอใจ 

นอกจากน้ัน ลักษณะของทัศนคติยังได้มีการสรุปไว้ ดังน้ีคือ 

1.  ทัศนคติเป�นสิ่งที่เกิดจากการเรยีนรู้หรือประสบการณ์ของแต่ละคนมิใช่เป�นสิง่ทีติ่ด

ตัวมาแต่กำเนิด 

2. ทัศนคติเป�นสภาพจิตใจที่มีอิทธิพลต่อการคิดและการกระทำของบุคคลเป�นอันมาก 
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3. ทัศนคติเป�นสภาพทางจิตใจที่มีความถาวร  ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละบุคคลตา่งก็ได้รับ

ประสบการณ์และผ่านการเรียนรู้มามาก อย่างไรก็ตาม ทัศนคติก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อันเนื่องจาก

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติข้ันอยู่กับความรู้ คือ ถ้ามีความรู้ ความเข้าใจกันดี ทัศนคติก็จะ

เปลี่ยนแปลงได้และเมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลงแลว้ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้ง 3 อย่างน้ีก็มีความ

เชื่อมโยงกัน ฉะนั้นในการที่จะให้มีการยอมรับหรือปฏิเสธในสิ ่งใดต้องพยายามเปลี ่ยนแปลงทัศนคติ

เสียก่อนโดยการให้ความรู้ (Zimbardo, 1977 : 4) 

 

2.3 ลักษณะการใช้ใบประลองในการเรียนการสอน 

ในรายวิชาภาคทฤษฎี หลังจากผู้เรียนได้รับข้อมูล (Information) ครบถ้วนแล้ว จะต้องมีใบงาน 

(Job Sheet) ไว้สำหรับให้ตรวจสอบว่า ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับน้ันเพียงพอหรือไม่ที่จะใช้แก้ป�ญหา มีอะไร

ควรที ่จะทบทวนหรือค้นคว้าเพิ่มเติมอีกบ้าง รายวิชาภาคปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน หลังจาก ที ่ได้มีการ

แก้ป�ญหาในส่วนทฤษฎี (หัวงาน) ที่เกี่ยวข้องแล้ว จะต้องมีใบสั่งงาน ให้ผู้เรียนใช้เป�นแนวทางในการฝ�ก

ปฏิบัติให้เกิดทักษะ หรือทดลองให้ได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าผลสรุปสุดท้ายเป�นเพราะอะไร 

2.3.1 รูปแบบของใบงานและใบประลอง 

โดยลักษณะและการใช้งานใบประลองจะมีลักษณะเป�นดังนี้ (สุราษฎร์ พรมจันทร์, 

2548) การสร้างใบสั่งงาน/ใบประลอง ในการวิจัยครั้งน้ีกำหนดว่าใบงาน กับใบประลองเป�นเอกสารแบบ

เดียวกัน แต่จะแสดงลักษณะและความหมายไว้ดังน้ี 

ความหมายของใบงาน (Job Sheet) และใบประลอง (Lab Sheet) ส่วนประกอบที่

สำคัญ ๆ ของใบงานและใบประลอง ลักษณะและส่วนประกอบของใบตรวจงานของ Job Sheet และ 

Lab Sheet ที่ใช้งานของใบงานและใบประลอง ข้อควรคำนึงในการสร้างใบงานและใบประลองที่ใช้งาน

ของใบงานและใบประลอง 

ใบงาน (Job Sheet) เป�นเอกสารที่กำหนดรูปแบบ วิธีการและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการ

ปฏิบัติเพื่อฝ�กผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามวัตถุการสอนที่ได้กำหนดไว้ 

ใบประลอง (Lab Sheet) เป�นเอกสารที่กำหนด วิธีการ และเงื่อนไขในการทดลอง เพื่อ

ฝ�กหัดหรือพิสูจน์ทราบผลเชิงทฤษฎีด้วยวิธีการทดลอง (ทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล) 

ส่วนประกอบของใบประลอง มีส่วนประกอบในการสั่งงานตามจุดประสงค์ที่ต้องการ

ฝ�กหัด หรือพิสูจน์ให้ทราบถึงหลักทฤษฎีที่ได้รับรู้มา โดยควรมีส่วนประกอบดังน้ี 



21 
 

1. ลำดับของใบประลอง 

2. ช่ือรายวิชาที่ใช้ใบประลอง 

3. ช่ือของใบประลอง 

4. รูปภาพชิ้นงาน แผนภาพ หรือวงจรไฟฟ้า (มีหมายเลขกำกับ เช่น วงจรที่ 12 เป�น

ต้น) 

5. คำสั่งการทดลองหรือประลอง 

6. ผลการทดลอง/ประลอง (ตารางบันทึกข้อมูลการประลอง หรือผลการวัด) 

7. ช่ือผู้ทดลอง/ประลอง ช่ือผู้ควบคุม กลุ่มผู้เรียน และวันที่ทำการทดลอง/ประลอง 

ข้อคำนึงในการสร้าง Lab Sheet เป�นเอกสารที่สรา้งไว้ เพื่อให้ผู้เรียนใช้ในการฝ�กปฏิบัติ

หรือประลองใน Lab ซึ่งจะต้องผ่านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาแล้ว การสร้างจะต้องคำนึงถึง 

1. รูปแบบการประลอง เป�ดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝ�กหัดกรือพิสูจน์ทราบในแง่มุมต่าง ๆ  

ของหัวข้อเรื่องดังกล่าวครบถ้วนหรือไม่ 

2. การออกแบบ Lab Sheet จะต้องคำนึงถึงวัสดุอุปกรณืและเวลาในการประลอง การ

บันทึกรวบรวมข้อมูลทำได้ครบถ้วนหรือไม ่

3. ค่าใช้จ่ายได้มีการวางแผน มีการตระเตรียมสิ่งต่าง ๆ ไว้ เพียงพอมากน้อยเพียงใด 

4. การตรวจสอบผลการประลองจะมีการดำเนินการอย่างไร กี่ตอน ผลสรุปสุดท้าย

จะแจ้งให้นักศึกษาทราบได้อย่างไร 

5. ความปลอดภัยในการฝ�กหรือการประลองใน Lab ต่าง ๆ ได้พิจารณาไว้แล้วหรือไม่ 

เพียงใด 

2.4 เอกสารเก่ียวกับเคร่ืองมือวัด 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรียบเรียงโดย พันธ์

ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ และคณะหมวดวิชาชีพ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิธีการสอน บรรยาย

ร่วมกับการถามตอบ ทดสอบย่อย ทำแบบฝ�กหัดในช้ันเรียน 

2.4.1 เครื่องมือวัดและทดสอบ 

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า หรืองานด้านอิเล็กทรอนิกส์มีความจำเป�นอย่างยิ่งที่

จะต้องใช้เครื่องมือวัด และตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการหาค่าทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่าง ๆ  การ

ทดสอบการทดทำงานของวงจร การวิเคราะห์การทำงานของวงจร และการตรวจหาจุดเสีย อีกทั้งยังเป�น



22 
 

เครื่องช่วยที่สำคัญในการตรวจซ่อมของช่างอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย สำหรับเครื่องมือวัด และตรวจสอบที่

ควรรู้จักได้แก่ แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป และเครื่องกำเนิดสัญญาณ เป�นต้น 

1. มัลติมิเตอร์ (multimeter) 

เป�นเครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดหนึ่งที ่รวมเอาเครื ่องวัด 3 ชนิด มาอยู่ในตัวเดียวกัน 

แสดงดังรูปที่ 2.1 

 

รูปท่ี 2.1 มัลติมเิตอร์แบบอะนาล็อก 

   การเลือกใช้เครื่องวัดชนิดใดสามารถทำได้โดยการเลอืกจากสวิตซ์ควบคุม 

สำหรับมลัติมเิตอร์น้ัน ประกอบด้วยเครื่องมือวัด ดังต่อไปน้ี 

(1) แอมมิเตอร์ (Ammeter) ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้า 

(2) โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) ใช้สำหรับวัดค่าแรงดันไฟฟ้า 

(3) โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter) ใช้สำหรบัวัดค่าความต้านทาน 

ในช่วงหลายป�ที่ผ่านมา เครื่องวัดแบบอะนะล็อก แสดงในรปูที่ 1 เป�นเครื่องวัด

ชนิดเดียวที่สามารถหาได้ในขณะน้ัน แต่ในป�จจุบันถึงแม้เครือ่งวัดชนิดน้ีจะยังคงใช้งานอยู่ แต่ก็เริ่มได้รับ

การแทนทีจ่ากเครื่องวัดแบบดิจทิัลมาตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 2.2 
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รูปท่ี 2.2 มัลติมเิตอร์แบบดิจิทัล 

   

  การทำงานของเครื่องวัด ขดลวดเคลื่อนที่ภายในเครื่องวัดแบบ อะนาล็อกนี้จะเป�นตัว

ผ่านของกระแสไฟฟ้า ไม่ว่าจะทำการวัดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า หรือค่าความต้านทาน โดยการวัดผ่าน

สายวัดทั้งสอง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในขดลวด จะเกิดสนามแม่เหล็กข้ึน โดยสนามแม่เหล็กน้ี

จะให้กำเนิดข้ัวเหนือทางด้านขวา และข้ัวใต้ทางด้านซ้ายของขวดลวดเคลื่อนที่น้ี ดังแสดงในรูปที่ 2.3 และ

แสดงการหาทิศทางข้ัวเหนือโดยใช้กฎมือซ้าย (Left Hand Rule) 

 

รูปท่ี 2.3 การทำงานของขดลวดและแสดงแสดงการหาทิศทางข้ัวเหนือโดยใช้กฎมือซ้าย 

   

  แรงปฏิกิร ิยาระหว่างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที ่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า กับ

สนามแม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กถาวร ทำให้เกิดแรงผลักชุดอาร์เมเจอร์ให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตามเข็ม

ของนา�ิกา ทั้งน้ีเน่ืองจากข้ัวที่เหมือนกันจะเกิดการผลักกัน 
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  ข้ัวใดที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกผลักจากข้ัวใต้ของแม่เหล็กถาวร และถูกดึงดูด

จากข้ัวเหนือของแม่เหล็กถาวร ในขณะที่ข้ัวเหนือที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะถุกผลักจากข้ัวเหนือ

ของแม่เหล็กถาวร และถูกดึงดูดจากข้ัวใต้ของแม่เหล็กถาวรเช่นกัน ผลของแรงปฏิกิริยารวมทั้งหมดน้ีจะ

เอาชนะแรงดึงที่เกิดจากสปริงที่คอยรั้งเข็มของเครื่องวัดได้ ทำให้เข็มชี้เคลือ่นที่ไปในทิศทางตามนา�ิกา 

ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่มากข้ึนก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดมากข้ึน และทำให้

เกิดการผลักและดึงดูดกันมากขึ้น ผลทำให้การเบี่ยงเบนของเข็มนา�ิกามากขึ้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เมื่อ

กระแสมีค่ามากข้ึนจะทำให้การเบี่ยงเบนของเข็มมากข้ึน 

  ถ้ากระแสะไฟฟ้าไหลผ่านเข้าขลวดเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม จะทำให้ขั้วเหนือ

เกิดขึ้นทางด้านซ้ายและขั้วใต้เกิดทางด้านขวาของอาร์เมเจอร์ ส่งผลให้เข็มเคลื่อนไปในทิศทางทวนเข็ม

นา�ิกา และไปกระทบกับหลักหยุดเข็ม ดังแสดงในรูป ดังน้ัน ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางตรงกันข้ามมี

ปริมาณมากเกินไฟก็จะทำให้เครื่องวัดพังเสียหายได้ ซึ่งด้วยเหตุน้ีที่สายวัดจึงมีการบอกข้ัวของชนิดข้ัว (+ 

และ - ) โดยเมื่อทำการวัดความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้า จะต้องให้สายวัดสีแดง (+) ต่อเข้ากับจุดที่มี

ศักย์ไฟฟ้าสูงกว่า และต่อสายวัดสีดำ (-)เข้ากับจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า ข้อควรปฏิบัติอีกประการหน่ึงคือ 

เน่ืองจากแรงโน้มถ่วงโลกมีผลต่อการเคลื่อนที่ของเข็มเครื่องวัด ดังน้ัน เพื่อให้ได้ผลของการวัดถูกต้องจึง

ควรวางเครื่องวัดให้อยู่ในแนวราบ หรือแนวระดับขณะทำการวัด 

 

รูปท่ี 2.4 แสดงการเคลือ่นที่ของเข็มวัด 

 

  ค่าความไวต่อการตอบสนองของเครื่องมือวัด  ขดลวดอาร์เมเจอร์มีค่าความต้านค่าหน่ึง

เรียกว่า ค่าความต้านทานภายใน (Rm) ซึ่งค่าความต้านทานภายในน้ีจะมีค่าน้อยประมาณ 1 ถึง 500 Ω 
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โดยทั่วไปแล้วขดลวดนี้จะมีขนาดเล็กมาก (ขนาดเท่าเส้นผม) และไม่สามารถนำกระแสไฟฟ้าในปริมาณ

มาก ๆ ได้ ปริมาณกระแสไฟฟ้าจะอยู่ในย่าน 10 μA ถึง 10 mA ซึ่งค่ากระแสไฟฟ้านี้จะเป�นตัวกำหนด

ค่ากระแส FSD (Full – Scale Deflection) ของเครื่องวัด ซึ่งหมายถึงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เข็ม

ของเครื ่องวัดเคลื ่อนที ่ได้เต็มหน้าป�ดทางด้านขวาพอดี ดังนั ้นค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที ่ทำให้เข็มของ

เครื ่องวัดเคลื่อนที ่ได้เต็มสเกล (I m) นี ้ จึงเป�นตัวแสดง ค่าความไวต่อการตอบสนองของเครื ่องวัด 

(Sensitivity) ตัวอย่างเช่น เครื่องวัดที่ต้องการกระแสไฟฟ้าเพียง 10 μA เพื่อให้เข็มเบี่ยงเบนไป FSD จะมี

ความไวมากกว่าเครื่องวัดที่ต้องการกระแสไฟฟ้าถึง 10 mA แผ่นภาพรายละเอียด Rm และ Im ดังแสดง

ในรูป 2.5 

 

รูปท่ี 2.5 แสดงแผ่นภาพแสดงเครื่องวัดชนิดอะนาลอ็ก 

 

2. แอมมิเตอร์ 

รูปแสดงเครื่องวัดที่มีค่ากระแสไฟฟ้าไหลสูงสุด (Im) เท่ากับ 1 mA โดยเครื่องวัดน้ี

จะทำงานได้ถูกต้องเมื่อมีกระแสไฟฟ้าค่าใด ๆ  ไหลผ่านในย่านตั้งแต่ 0 ถึง 1 mA แต่ถ้ากระแสไฟฟ้าทำ

การวัดมีค่าเกินกว่า 1 mA ซึ่งเกินกว่าอัตราทนกระแสของฟ�วส์จะทำให้ฟ�วส์ขาด ซึ่งเป�นการป้องกันความ

เสียหายที่จะเกิดข้ึนกับเครื่องวัดได้ อย่างไรก็ตามที่จะวัดค่ากระแสไฟฟ้าที ่เกินกว่ากระแส FSD (Im) 

สามารถทำได้โดย ข้ันแรกจะต้องทราบถึงค่าความต้านทานภายในของเครือ่งวัด และกระแส FSD ดังแสดง

ในรูป ใช้เครื่องวัดที่มีความต้านทานภายใน 50 Ω และกระแส FSD เท่ากับ 1 mA 
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รูปท่ี 2.6 แสดงถึงค่าความต้านทานภายในของเครื่องวัด 

 ย่านการวัดของแอมมิเตอร์  ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่เครื่องวัดสามารถวัดได้ ดังแสดงใน

รูป 2.7 มีค่าเท่ากับ 1 mA อย่างไรก็ตามถ้าต้องการวัดกระแสไฟฟ้าในย่านตั้งแต่ 0 ถึง 1 mA จำเป�นที่

จะต้องมีเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 9 mA ไหลผ่าน เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเพียงแค่ 1 mA เท่าน้ันที่จะ

ไหลผ่านเข้าไปยังขดลวดอาร์เมเจอร์ ตัวต้านทานขนาน หรือตัวต้านทานชันท์ (Shunt Register, Rsh) ที่

จะนำมาต่อกับตัวต้านทานภายใน เพื่อที่จะเป�นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าที่จะทำความเสียหายให้กับ

เครื่องวัดดังแสดงในรูป 2.7 โดยค่าของตัวต้านทานชันท์น้ีสามารคำนวณได้จากการหาค่าแรงดันไฟฟ้าตก

คร่อม Rsh ก่อน 

 

V  =  IRm x Rm   =  1 mA x 50 Ω  =  50 mV 

เน่ืองจากว่า  Rm = RRsh   (ตัวต้านทานต่อกันแบบขนาน)  ดังน้ัน ค่าความต้านทาน R sh  

สามารถคำรวณได้โดยใช้กฏของโอห์ม (Ohm’s low) 

=  5.6 Ω Rsh    =       =              

 

ดังน้ันกระแสไฟฟ้าสูงสุด 10 mA น้ี จะแยกไหลในวงจรขนานที่เกิดข้ึน Rm  และ Ssh ดังน้ี 

                        

  IRsh     =              =                       =   1mA 

VRsh 

IRsh 

50 mA 
9 mA 

VRm 

Rm 

50 mV 

50 Ω 
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  IRsh     =              =                     =   9mA 

 

 

รูปท่ี 2.7 แสดงแอมมเิตอร์ขนาด 10 mA 

  เพื่อที่จะทำให้แอมมิเตอร์สามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้หลาย ๆ ย่าน จึงได้ออกแบบให้

สามารถเลือกตัวต้านทานชันท์ค่าต่าง ๆ ที่จะมาต่อขนานกับตัวต้านทานภายใน ดังแสดงในรูป 2.8 (ก) 

  ถ้าสวิตซ์เลื ่อนไปที ่ตำแหน่ง A (ย่าน 0 ถึง 1 mA) ไม่จำเป�นต้องต่อต้านทานชันท์

เน่ืองจากกระแส FSD ที่ไหนผ่านขดลวดเคลื่อนที่มีค่าเท่ากับ 1 mA อยู่แล้ว 

  ถ้าสวิตซ์เลื่อนไปที่ตำแหน่ง B (ย่าน 0 ถึง 1 mA) เท่ากับว่าได้เลือกตัวต้านทานชันท์ที่ค่า 

5.6 Ω (ได้คำนวณไปก่อนแล้ว) เพื่อที่จะแบ่งกระแสไฟฟ้าค่า 9 mA ให้ไหลผ่านและยอมให้กระแสค่า 1 

mA เท่าน้ันที่ไหลผ่าน 

  ในตำแหน่ง C (ย่าน 0 ถึง 100 mA) เลื่อนสวิตซ์ไปตำแหน่งตัวต้านทานชันท์ที่จะแบ่ง

ปริมาณกระแสไฟฟ้า 99 mA ออกจากขดลวดเคลื่อนที่ เมื่อทำการวัดกระแสไฟฟ้าค่า 100 mA ค่าความ

ต้านทานชันท์น้ีคำนวณได้จาก 

 

=   0.5 Ω Rsh     =              =                     

 

VRsh 

Rsh 

50 mV 
 5.6  
Ω 

VRsh2 

IRsh2 

50mV 

99mA 
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รูปท่ี 2.8  แสดงแอมมเิตอรท์ี่มีการวัดหลายย่าน 

  สุดท้ายถ้าสวิตซเ์ลื่อนไปตำแหน่ง D (ย่าน 0 ถึง 1000 mA) เท่ากับว่าได้เลือก Rsh3 

ขนานกับ Rm เพื่อที่จะแบ่งกระแสไฟฟ้า 999 mA ออกจากขดลวดเคลื่อนที่ ค่าความต้านทาน Rsh3 

คำนวณได้จาก 

 

=   0.05 Ω Rsh3     =              =                     

 

  รูป 2.8 (ข) แสดงรูปลักษณะภายนอกของสวิตซ์หมุนแอมมิเตอร์ที่ใช้สำหรบัเลือกย่าน

การวัดกระแสไฟฟ้าที่ต้องการส่วนการต่อแอมมเิตอร์เพือ่วัดกระแสไฟฟ้าในวงจร ดังแสดงในรูป 2.8 (ค) 

  การวัดกระแสไฟฟ้า มีข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้แอมมิเตอร์วัดปรมิาณกระแสไฟฟ้าในวงจร

ดังต่อไปน้ี 

(1) เลือกย่านการวัดใหม้ีค่าสูงสุดก่อนเสมอ  จากน้ันค่อยลดย่านวัดลงตามค่า

กระแสไฟฟ้าที่ทำการวัดได้  ทั้งน้ีเพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดข้ึนกับแอมมิเตอร ์

(2) ต่อสายสีแดง (+) ของแอมมเิตอรเ์ข้ากับด้านทีม่ีศักย์ไฟฟ้าเป�นบวก และสายสีดำ   

(-) เข้ากบัด้านที่มีศักย์ไฟฟ้าเป�นลบของวงจร 

50mV 

999mV 
VRsh3 

IRsh3 
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(3) การต่อแอมมิเตอร์จะต้องต่อในเส้นทางทีม่ีกระแสไฟฟ้าไหล น่ันคือ จะต้องทำการ

เป�ดวงจรกอ่น จากน้ันนำแอมมิเตอร์ไปต่ออันดับเข้ากบัวงจร 

(4) ค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดแบบอานาล็อก ส่วนใหญจ่ะประมาณ ของค่าที่

อ่านได้เต็มสเกล ดังน้ัน การอ่านค่ากระแสไฟฟ้าควรที่จะอ่านค่าให้ใกล้เคียงกับเต็มสเกลใหม้ากทีสุ่ด 

ตัวอย่างเช่น ถ้ากระแสไฟฟ้าค่า 7mA วัดจากสเกล 10 mA ค่าความคลาดเคลื่อนสงูสุดเท่ากบั ±0.3 mA 

ดังน้ันค่าที่วัดได้จะมีค่าต้ังแต่ 6.7 – 7.3 mA 

(5) โดยปกติแล้วงเครื่องวัดแบบอะนาล็อกจะมีกระจกติดต้ังอยู่สเกลบรเิวณด้านหลงั

เข็มของเครื่องวัด ซึ่งจะช่วยสะท้อนเงาของเข็มใหป้รากฎบนกระจก ดังน้ัน ขณะทำการอ่านค่าจะต้องมอง

ในลักษณะต้ังตรง เพื่อให้เข็มของเครื่องวัดและเงาในกระจกทับกันพอดีจึงจะได้ค่าของการวัดที่ถูกต้อง 

 

3. โวลท์มิเตอร์ 

การเพิ ่งของแรงดันไฟฟ้าทำให้ปริมาณของกระแสไฟฟ้าเพิ ่มมากขึ ้นด้วย จาก

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าในลักษณะนี้ จึงสามารถนำเอาหลักการทำงานของ

เครื่องวัดชนิดขดลวดเคลื่อนที่มาใช้วัดแรงดันไฟฟ้าได้ ดังแสดงในรูป 2.9 (ก)  

จากรูป Im = 1 mA และ Rm = 10Ω  ถ้าต่อแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าขนาด 10 mV 

เข้ากับขดลวดที่มีค่าความต้านทานภายใน 10จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหล 1 mA 

 

=   0.05 Ω 1     =              =                     

 

กระแสไฟฟ้า 1mA นี ้จะทำให้เข็มของเครื ่องวัดเบี ่ยงเบนเต็มสเกล (FSD) และ

สามารถทำการวัดแรงดันไฟฟ้าใด ๆ ที่อยู่ในย่านระหว่าง 0 ถึง 10 mV ได้ 

  ย่านการวัดของโวลต์มิเตอร์  เพื่อที่จะวัดแรงดันไฟฟ้าที่มีขนาดมากกว่า 10 mV น้ัน 

จะต้องใช้ตัวต้านทานที่เรียกว่า ตัวต้านทานแบบตัวคูณ (Multiplier Resistor) ต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะแบ่ง

แรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มเข้ามานี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการวัดแรงดันไฟฟ้าย่านตั้งแต่ 0 ถึง 100mV ก่อนอื่น

จะต้องตระหนักว่าแรงดันไฟฟ้าขนาด 10mV ที่ตกคร่อมค่าความต้านทานของขดลวดเคลื่อนที่ (Rm = 

10Ω)  ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหล 1 mA (Im = 10mV/10Ω = 1mA) และเข็มของเครื่องวัดจะชี้เต็ม

 V 

R 

10mA 

10Ω 
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สเกลพอดี ดังน้ัน เมื่อต้องการแบ่งแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มเข้ามาขนาด 90mV น้ี โดยค่าความต้านทานของตัว

ต้านทานแบบตัวคูณน้ีสามารถคำนวณได้จาก กฎของโอห์ม ดังน้ี 

 

=   90Ω Rmlt     =              =                     

 

ถ้าติดตั้งสวิตซ์เลือกตำแหน่งเข้ากับวงจรภายใน ดังแสดงในรูป 2.9 (ข) ทำให้สามารถ

เลือกได้ทั้งตำแหน่ง A นั้นคือ ตัดตัวต้านทานแบบตัวคูณออกไปเพื่อให้วัดค่าแรงดันไฟฟ้าขนาด 10mV 

หรือเลือกที่ตำแหน่ง B เพื่อให้ตัวต้านทานแบบตัวคูณต่ออันดับเข้ากับ Rm และสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าใน

ย่าน 100mV ได้ 

รูป 2.9 (ก) แสดงโวลต์มิเตอร์ที ่มีย่านวัดหลายย่าน ซึ่งวงจรภายในประกอบด้วยตัว

ต้านทานแบบตัวคูณ 4 ตัว เพื่อใช้สำหรับเลือกย่านวัดในแต่ละย่าน 

ตำแหน่ง A ถ้าเลือกย่านการวัดที่ 10mV จึงไม่จำเป�นที่จะต้องต่อตัวต้านทานแบบตัวคูณ

เข้ากับวงจร เนื่องจากว่าถ้าแรงดันไฟฟ้าขนาด 5mV คร่อมขั้วบวกและขั้วลบของเครื่องวัดจะทำให้เข็ม

ของเครื่องวัดช้ีแสดงครึ่งหน่ึงของ FSD แต่ถ้าต่อแรงดันขนาด 10 mV จะทำให้เข็มเบี่ยงเบนไปเต็ม FSD 

ตำแหน่ง B ถ้าเลือกย่านการวัดที่ 10mV แรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มเข้ามาซึ ่งมีค่าเท่ากับ 90mA (100mA – 

10mV) จะต้องไปตกคร่อมที่ตัวต้านทานแบบตัวคูณแรก (Rmlt1) ซึ่งมีค่าความต้านทานเท่ากับ 

 

=   90Ω Rmlt     =              =                     

 

  ตำแหน่ง C ถ้าเลือกย่านการวัดที ่ 1V (1,000mV) แรงดันไฟฟ้าที ่เพิ ่มขึ ้นซึ ่งเท่ากับ 

990mV (1,000mV – 10mV) จะต้องไปตกคร่อมที่ตัวต้านทานแบบตัวคูณที่สอง (Rmlt2)  

  ตำแหน่ง D เลือกย่านการวัด 10V หรือ 10,000mV มีส่วนต่างของแรงดันไฟฟา้เท่ากับ 

100,000mV – 10 = 99,990mV 

 

Vmlt 

Imlt 

90mV 

1mA 

Vmlt 

Imlt 

90mV 

1mA 
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=   99,990Ω Rmlt4     =              =                     

 

 
รูปท่ี 2.9 แสดงโวลต์มเิตอร์ที่มีย่านการวัดหลายย่าน 

  

  รูป 2.9 (ข) แสดงรูปลักษณะภายนอกของสวิตซ์เลือกตำแหน่ง ซึ่งจะใช้สำหรับเลือกย่าน

แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการวัด ส่วนรูป 2.9 (ค) แสดงการใช้โวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าในวงจร 

  การวัดแรงดันไฟฟ้า มีข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้โวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรดังต่อไปน้ี 

(1) ต้องตั้งย่านการวัดให้อยู่ในย่านสูงสุดก่อนเสมอ (100V) จากนั้นจึงค่อยลดลงตาม

ขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่ทำการวัดได้ 

(2) ต่อสายสีแดง (+) เข้ากับด้านที่มีศักย์ไฟฟ้าเป�นบวก และต่อสายสีดำ (-) เข้ากับด้าน

ที่มีศักย์ไฟฟ้าเป�นลบ 

(3) การต่อโวลต์มิเตอร์จะต้องต่อขนานกับตัวอุปกรณ์ที่ต้องการวัด 

(4) ค่าความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากเครื่องวัดแบบอะนาล็อก จะมี

ค่าประมาณ 3% ดังน้ัน ถ้าวัดแรงดันไฟฟ้าขนาด  7V ค่าที่อ่านได้จะประมาณ 6.7 – 7.3V 

Vmlt4 

Imlt4 

99,990mV 

1mA 
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(5) การอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องวัดจะต้องอ่านในลักษณะต้ังตรงกบัเข็มของ

เครื่องวัดทัง้น้ีเพือ่ใหเ้ข็มของเครื่องวัดและเงาของเข็มในกระจกทบักันพอดีจึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง 

 

4. โอห์มมิเตอร ์

ค่าความต้านทานสามารถวัดโดยใช้เครื่องวัดที่อาศัยหลักการทำงานของขดลวด

เคลื่อนที่เช่นเดียวกันจากรูป 2.10 แสดงโครงสร้างภายในของโอห์มมิเตอร์ สิ่งที่แตกต่างของเครื่องวัดชนิด

นี้ คือ แบตเตอรี่ขนาด 1.5V ที่ใช้เป�นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเมื่อใช้วัดค่าความต้านทานเมื่อนำสายวดัมา

แตะกันเข็มของเครื่องวัดจะช้ีเต็มสเกล (0Ω) โดยสามารถปรับค่าความต้านทานจนเข็มช้ี FSD (1mA) ค่า

ความต้านทานรวมที่ทำให้เข็มของเครื่องวัดช้ีเต็มสเกลน้ีมีค่าเท่ากับ 

 

=   1,500Ω R     =              =                     

 

 

รูปท่ี 2.10 แสดงการวัดย่านโอห์มมเิตอร ์

  

  เนื่องจากค่าความต้านทานของขดลวดเคลื่อนที่ (Rm) มีค่าเท่ากับ 10Ω ดังนั้น ตัว

ต้านทานชนิดปรับค่าได้ ภายในจึงต้องปรับให้มีค่าเท่ากับ 1,490Ω (1,500 – 10 = 1,490Ω) เพื่อที่จะ

ทำให้ค่าความต้านทานรวมของวงจรเท่ากับ 1,500Ω และทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสูงสุด (Im) ที่ทำให้เข็มช้ี

เต็มสเกล (FSD) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 mA การปรับค่าความต้านทานให้เครื่องวัดช้ีที่ตำแหน่ง 0Ω น้ี เรียกว่า 

การปรับค่าศูนย์โอห์ม (Zero = Ohms Adjust) โดยเมื่อนำสายวัดมาแตะกันเข็มของเครื่องวัดช้ีเต็มสเกล 

(ด้านขวาสุด) ซึ่งแสดงว่าไม่มีค่าความต้านทานระหว่างสายวัดทั้งสอง (0Ω) แต่เมื่อมีค่าความต้านทานใดๆ 

1.5V 

1mA 
V 

I 
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อยู่ระหว่างสายวัดทั้งสองค่าความต้านทานน้ีจะทำให้ระยะการเบี่ยงเบนของเข็มช้ีเกิดข้ึนน้อยตามไปด้วย 

ดังในรูป 2.11 (ข)  

  เหตุที่ต้องปรับค่าศูนย์โอห์มให้กับเครื่องวัดเนื่องจากการคายประจุของแบตเตอรี่ 1.5V 

ภายในของเครื่องวัดเมื่อเวลาผ่าไปนั่นเอง การลดค่าความต้านทานของตัวต้านทานปรับค่าได้จะทำให้

ค่ากระแสสูงสุด (Im) ยังคงทำให้เข็มชี้เต็มสเกล (FSD) อยู่เช่นเดมิ นั่นคือ มีกระแสไฟฟ้าปริมาณ 1 mA 

ไหล เมื่อนำสายวัดทั้งความต้านทานให้เท่าดับ 990Ω ดังนั้น ค่าความต้านของวงจรในเครื่องวัดจึงมีค่า

เท่ากับ 

ค่าความต้านทานของตัวต้านทานที่ปรบัค่าได้ + ค่าความต้านทานของขดลวด 

 

990Ω + 10Ω = 1,000Ω 

 

และกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรของเครื่องวัดมีค่าเป�น 

Im     =              =                     =   1mA 

 

ซึ่งขณะน้ีถือว่าเครื่องวัดทำการปรบัศูนย์โอห์มแล้ว เน่ืองจากมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปในขดลวดเคลื่อนที่มี

ค่าเท่ากับ 1mA และทำให้เข็มช้ีเต็มสเกล FSD 

  รูปที่ 2.12 และ 2.11 (ก) แสดงตัวอย่างของโอห์มมิเตอร์ที่มกีระแสไฟฟ้าไหลภายใน 

1mA และมีค่าความต้านทานของขดลวด 10Ω โดยนำโอหม์มิเตอร์น้ีมาวัดตัวต้านทาน 3 ค่า เพื่อแสดง

ให้เห็นถึงการตอบสนองของโอห์มมเิตอร์ต่อการวัดค่าความต้านทาน 

V 

R 

1V 

1,000Ω 
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รูปท่ี 2.11 แสดงการตอบสนองของโอหม์มเิตอร์ต่อตัวต้านทานค่าต่าง ๆ 

(1) ถ้านำสายวัดทั้งสองมาแตะกัน ค่าความต้านทานรวมของวงจรจะมีค่าเท่ากับ 

Rm + Rrsh + ค่าความต้านที่วัดได้    =   10Ω + 1,490Ω + 

0Ω 

                                           =   1,500 Ω  

   

ดังน้ัน กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขดลวดเคลื่อนทีจ่ึงมีค่าเท่ากบั 

Im     =              =                      

 

และทำใหเ้ข็มช้ีเบี่ยงเบนไปเต็มสเกล ดังแสดงในรูป 2.11 (ข) 

 

(2) ถ้าวัดตัวต้านทานค่า 1,500 ค่าความต้านทานรวมของวงจรจะมีค่าเท่ากับ 

Rm  + Rrsh  + ค่าความต้านทานที่วัดได้   =   10Ω  +  1,490Ω  +   

1,500Ω 

                                                 =   3,000Ω 

 

V 

R 

1.5V 

1,500Ω 
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  ดังน้ันกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดเคลื่อนทีจ่ึงมีค่าเท่ากบั 

Im     =              =                     =   0.5mA 

 

  เน่ืองจากกระแสไฟฟ้า 1mA ทำใหเ้ข็มช้ีเต็มสเกล ดังน้ันกระแสไฟฟ้า 0.5mA จึงทำให้

เข็มเบี่ยงเบนไปครึง่หน่ึงของสเกล ดังแสดงในรปู 2.11 (ค) 

 

(3) ถ้าวัดตัวต้านทานค่า 4,500 ค่าความต้านทานรวมของวงจรจะมีค่าเท่ากับ 

Rm  + Rrsh  + ค่าความต้านทานที่วัดได้   =   10Ω  +  1,490Ω  +   

1,500Ω 

                                                 =   3,000Ω 

 

  ดังน้ันกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดเคลื่อนทีจ่ึงมีค่าเท่ากบั 

Im     =              =                     =   0.5mA 

 

   ดังนั้น กระแสไฟฟ้า 0.25mA จึงทำให้เข็มของเครื่องวัดเบี่ยงเบนไป 1 ใน 4 ของสเกล 

ดังแสดงในรูปที่ 2.12 – 2.11 (ง) 

  ย่านการวัดของโอห์มมิเตอร์ รูป 2.12 (ก) แสดงรูปลักษณะภายนอกของโอห์มมิเตอร ์ซึง่

มีย่านการวัดหลายย่านส่วนรูป 2.12 (ข) แสดงค่าความต้านทานที่ต่อแบบอันดับ และค่าความต้านชันท์ที่

ต่ออยู่ภายในเพื่อใช้สำหรับเลือกย่านการวัดค่าความต้านทานที่แตกต่างกัน สำหรับย่านการวัดของโอห์ม

มิเตอร์นี้จะแปลความหมายแตกต่างไปจากของแอมมิเตอร์ และโวลต์เตอร์ ดังแสดงในรูป 2.12 (ก) ย่าน

การวัด Rx1, Rx10 และ Rx100 จะใช้เป�นค่าตัวคูณกับค่าที่อ่านได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเข็มช้ีที่ตำแหน่ง 500 

และต้ังย่านการวัดที่ Rx10 ดังน้ัน ค่าความต้านทานที่วัดได้จริงจะมีค่าเท่ากับ 

   R x 10  =  500 x 10 

    =  5,000 หรือ 5kΩ 

V 

R 
1.5V 

3,000Ω 

1.5V 

3,000Ω 
V 

R 
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  ภายในโอห์มมิเตอร์จะมีแบบเตอรี ่ขนาดเล็ก 1.5V ซึ่งจะใช้สำหรับย่านการวัด Rx1, 

Rx10 และ Rx100 และใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 หรือ 15V สำหรับย่านการวัด Rx1,000 หรือสูงกว่า รูป 2.12 

(ข) แสดงวงจรภายในของโอห์มมิเตอร์ เมื่อเลือกย่านการวัด Rx1 ซึ่งจะไม่มีตัวต้านทานแบบตัวคูณมาต่อ

อันดับ หรือตัวต้านทานชันท์มาต่อขนานกับตัวต้านทานภายใน ดังน้ันเมื่อนำสายวัดทั้งสองมาแตะกันจงึทำ

ให้เข็มของเครื่องวัดช้ีไปด้านขวาสุดของสเกล (0Ω) 

 

รูปท่ี 2.12 แสดงโอหม์มเิตอรท์ี่มีย่านการวัดหลายย่าน 

 

  การวัดค่าความต้านทานด้วยโอห์มมิเตอร์ มีข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้โอห์มมิเตอร์วัดค่าความ

ต้านทานในวงจร ดังต่อไปน้ี  

(1) นำปลายสายวัดทั ้งสองมาแตะกัน จากนั ้นให้ปรับที่ปุ่ม Zero – Ohms Adjust 

เพื่อให้เข็มของเครื่องวัดช้ีที่ตำแหน่ง 0Ω การทำเช่นน้ี เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องวัดยังทำงานได้ถูกต้อง 

(2) ต้องแน่ใจว่าไม่มีแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าต่อเข้ากบัอุปกรณ์ที่ต้องการวัด ทั้งน้ี

เน่ืองจากแรงดันที่มีอยู่ในวงจรเมือ่รวมกบัแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ภายในจะทำใหม้ีกระแสไฟฟ้าไหลใน

วงจรมากเกินไป ซึ่งจะทำความเสียหายให้กบัเครือ่งวัดได้ 

(3) ต่อสายวัดคร่อมอปุกรณ์ที่ต้องการวัด อ่านค่าที่วัดได้จากสเกล จากน้ันนำค่าที่อ่าน

ได้คูณเข้ากับย่านการวัดที่ต้ังไว้ ได้แก่ x1, x10, x100, x1,000 หรอืมากว่า 

(4) เมื่อทำการวัดค่าความต้านทานของอุปกรณ์ใด ๆ ขณะที่อุปกรณ์น้ันยังต่ออยู่ใน

วงจรจะทำให้ค่าที่วัดได้ผิดพลาด ทัง้น้ีเน่ืองจากผลของตัวต้านทานอื่นที่อาจต่อขนานกับอปุกรณ์ที่ต้องการ

วัดน้ี การแก้ไขทำได้โดยให้ปลดด้านหน่ึงของอุปกรณ์ที่ต้องการวัดออก จากน้ันจึงทำการวัด 

 



37 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ใบประลอง 

ดำรง  จินตศิริกูล (2550) ศึกษาวิจัย เรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการ

ประลองใช้โปนแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจำลองสถานการณ์เรื่อง การปฏิบัติงานควบคุมแบบกระจายส่วน 

(DCS) ผลการวิจัยพว่าชุดปฏิบัติการประลองที่สร้างข้ันมีประสิทธิภาพรวม 88.97/92.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ที่ต้ังไว้ 80/80 

เสนีย์   เทียนเรียว (2549) ศึกษาวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดประลอง

เรื่องการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ พบว่า ผลที่ได้จากการทดสอบนั้นไม่ต่างกันนั้นคือชุดประลองมีความ

น่าเชื่อถือได้ในการนำไปใช้ทดลองควบคุมการทำงาน การทดสอบความคลาดเคลื่อนของการควบคุม 

ตำแหน่งไม่พบค่าความคลาดเคลื่อน การควบคุมสความเร็วมีความคลาดเคลื่อนสูงสุดอยู่ที่ +10.8 และ -

12 cm/min การควบคุมแรงบิดมีความคลาดสูงสุด +0.006 และ -0.0087 N-mm การประเมินคุณภาพ

โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอยู่ในช่วง 4.035 – 4.172 ซึ่งอยู่ในระดับดีตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

การประเมินความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

เป�น 1 ประสิทธิภาพการนำไปใช้ในการสอนทางด้านบทเรียน ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน

เป�น 90.21 และหลังเรียน 88.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80  และพบผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติที (t-test) ที่ระดับความเช่ือมั่น .01 

เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์ (2552) เรื่อง ชุดประลองการควบคุมและแสดงผลระบบสายพาน

ลำเลียงโดยใช้คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ป�การศึกษา 2552 

พบว่า ผลการวิเคราห์ความก้าวหน้าทางการเรียนโดยเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อน และหลังเรียน พบว่า

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและเป�นไป

ตามสมมติฐานของการวิจัย 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ใบประลองสามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้เป�นอย่างสูง 
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บทท่ี 3 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้รูปแบบการทดลองในชั้นเรียน โดยทดลองเป�นราย

กลุ่มของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป�ที่ 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มี

นักเรียนจำนวน 19 คน โดยทดลองรายกลุ่มมีข้ันตอนในการศึกษาดังน้ี 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.3 วิธีดำเนินการวิจัย 

3.4 การจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครัง้นี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป�ที่ 1 กลุ่ม 1 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งหมด 19 คน ภาคเรียนที่ 1 ป�การศึกษา 2563  ที่ขาดทักษะใน

รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป�ที่ 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มี

นักเรียนจำนวน 19 คน โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝ�กปฏิบัติได้แก่ 

3.2.1 มัลติมิเตอร์ 

3.2.2 เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า 

3.2.3 ออสซิโลสโคป 

3.2.4 ชุดฝ�กวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2.5 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2.6 ใบงาน/ใบความรู้ 
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3.2.7 แบบประเมินการปฏิบัติงาน  

3.3 วิธีการดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ค้นคว้าดำเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

3.3.1 แจ้งผลการประเมินจากการสังเกตเบื้องต้นในนักเรียน ทราบถึงระดับความสามารถของ

ตนเองในป�จจุบัน 

3.3.2 ให้นักเรียนที่มีความสามารถในการในใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับดี 

จับคู่ฝ�กปฏิบัติกับนักเรียนที่มีระดับความสามารถต่ำกว่าตามความสมัครใจ 

3.3.3 กำหนดการฝ�กร่วมกับนักเรียนช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน 

3.3.4 ดำเนินการฝ�กตามแผนที่กำหนดไว้ 

3.3.5 ทดสอบพัฒนาการที่เกิดข้ึนและบันทึกลงในแบบประเมินผล 

3.3.6 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูล 

 

3.4 การจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4.1 นำผลคะแนนที่ได้จากการประเมินการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทีก่ำหนดไว้ 

3.4.2 บรรยายข้อมูลด้วยการแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ 
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บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจ ัยครั ้งนี ้ได ้ทำการศึกษาในการวิจ ัยเพื ่อการพัฒนาทักษะการเคร ื ่องมือวัดฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์ของนักเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันป�ที่ 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ในรายวิชา 20100 – 1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น จำนวน 19 คน  โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝ�ก

ปฏิบัติซึ่งมีผลการวิเคราะห์ตามข้อมูลดังต่อไปน้ี 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมลู 

4.2 ตารางการวิเคราะห์ข้อมลู 

4.3  

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1.1 นำผลคะแนนที่ได้จากการประเมินการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทีก่ำหนดไว้ 

4.1.2 บรรยายข้อมูลด้วยการแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ 

 

4.2 ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการทดลองการฝ�กปฏิบัติเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมอืวัดไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

เบื้องต้นของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันป�ที่ 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มี

นักเรียนจำนวน 19 คน ได้ผลคะแนนดังตารางที่ 4.1  ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

ลำดับที ่

การเตรียม

เครื่องมือวัด 

ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

การเลือกใช้

เครื่องมือวัด 

การใช้

เครื่องมือวัด 

การเกบ็เครื่องมือ

หลงัการใช้งาน 
คะแนนรวม ร้อยละ 

2 5 5 6 20 20 100 

นักเรียน คนที่1  2 3 4 4 2 15 75 

นักเรียน คนที่2  2 3 5 4 2 16 80 

นักเรียน คนที่3  2 4 5 4 2 17 85 

นักเรียน คนที่4  2  4  4  4  2  16  80 

นักเรียน คนที่5  2  3  3  4  2  14  70 

นักเรียน คนที่6  2  4  5  5  2  18  90 

นักเรียน คนที่7  2  3  3  4  2  14  70 

นักเรียน คนที่8  2  3  4  6  2  17  85 

นักเรียน คนที่9  2  3  4  4  2  15  75 

นักเรียน คนที่10  2  3  4  4  2  15  75 

นักเรียน คนที่11  2  4  4  3  2  15  75 

นักเรียน คนที่12  2  3  4  3  2  14  70 

นักเรียน คนที่13  2  3  4  3  2  14  70 

นักเรียน คนที่14  2  3  4  6  2  17  85 
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ลำดับที ่

การเตรียม

เครื่องมือวัด 

ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

การเลือกใช้

เครื่องมือวัด 

การใช้

เครื่องมือวัด 

การเกบ็เครื่องมือ

หลงัการใช้งาน 
คะแนนรวม ร้อยละ 

2 5 5 6 20 20 100 

นักเรียน คนที่15  2 3 4 4 2 15 75 

นักเรียน คนที่16  2 3 5 4 2 16 80 

นักเรียน คนที่17  2 4 5 4 2 17 85 

นักเรียน คนที่18  2  4  4  4  2  16  80 

นักเรียน คนที่19  2  3  3  4 2  14  70 
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 จากตารางที่ 4.1  พบว่าคะแนนที่ได้จากแบบประเมินผลการปฏิบิตงานของนักเรียนสามารถ

ผ่านเกณฑ์การประเมินได้จำนวน  19 คน คิดเป�นร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ฝ�ก

ปฏิบัติ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  และขอ้เสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้เครื ่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ของนักเรียน

ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันป�ที่ 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์มีนักเรียนจำนวน 19 คน 

โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝ�กปฏิบัติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวทางที่จะช่วยเพิ่มทักษะและวิธีการใช้

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้มากข้ึน  และ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือ

วัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ ้น  และ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 60 ได้ จากของนักเรียน

ทั้งหมด มีผลดังน้ี 

5.1 สรปุผลการวิจัย 

5.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝ�กปฏิบัติ

ของกลุ ่มตัวอย่างซึ ่งเป�นนักเรียนระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั ้นป�ที ่ 1 กลุ ่ม 1 แผนกวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  มีนักเรียนจำนวน 14 คน มีนักเรียนที่สามารถผ่านเกณฑ์การ

ประเมินได้ จำนวน 19 คน คือเป�นร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ฝ�กปฏิบัติทั้งหมด 

 

5.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ควรนำวิธีการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝ�ก

ปฏิบัติ ไปใช้ในการเรียนการสอนหน่วยอื่นนักเรียนกลุ่มอื่นหรือนักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และ

ควรใช้วิธีการสอนเป�นรายบุคคลสำหรับนักศึกษาที่ยังมีผลประเมินผลการปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ต่ำกว่าร้อยละ 60 
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