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บทที่  4 

ผลการวิจัย 

 
 การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาและสร้างแผงชุดฝึกการทดลองวงจรไอซีฯ
จากนั้นจึงน ามาทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งานของแผงชุดฝึกการทดลองวงจรไอซีและการประยุกต์ 
ใช้งาน ส าหรับใช้ในรายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 -2104  ซึ่งผลปรากฏดังนี้ 
  1.  การศึกษาและสร้างแผงชุดฝึกการทดลองวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 
  2.  การเปรียบเทียบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ทดลองต่อวงจรด้วยแผงชุดฝึก 

การทดลองวงจรไอซีเทียบกับผู้เรียนที่ทดลองเรียนด้วยการต่อวงจรบนแผงโพรโทบอร์ด 

  3.  การหาความพึงพอใจจากผู้เรียนที่มีต่อการใช้แผงชุดฝึกการทดลองวงจรไอซีและ 
               การประยุกต์ใช้งาน 
 
1.  การศึกษาและสร้างแผงชุดฝึกการทดลองวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  

  ผู้วิจัยเริ่มจากการสังเกตและพบปัญหาผู้ เรียนไม่ค่อยท าใบงานส่ง พบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง และจากการสัมภาษณ์สอบถามและพูดคุยกับผู้เรียนถึงปัญหาที่พบ จึงท า
ให้ผู้วิจัยคิดศึกษาหาข้อมูลจากต ารา ทฤษฎี เอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางจัดสร้างแผงชุดฝึกกึ่งต่อทดลองวงจรมาให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ส าหรับไว้ใช้ในการ
ทดลองให้ง่ายขึ้นและผู้เรียนสามารถท าการทดลองเพ่ือทดสอบการท างานของตัวไอซีส าเร็จรูปต่า งใน
รายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104 จนท าให้ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดสร้าง
แผงชุดฝึกการทดลองวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานขึ้น มีจ านวน 5 ชุดการทดลอง และแต่ละชุดการ
ทดลองจะผู้วิจัยได้จัดสร้างแผงชุดฝึกการทดลองวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  ส าหรับใช้
ประกอบการสอนในรายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 -2104  จ านวน  5 ชุด
การทดลอง และแต่ละชุดการทดลอง จะประกอบด้วย แผงชุดฝึกการทดลอง ใบงานการทดลอง  และ
เฉลยใบงานการทดลอง รวมทั้งหมก 11 แผงการทดลอง ดังนี้ 

 

 ชุดที่ 1  เรื่อง การใช้งานวงจรไอซเีวลา จ านวน 2 แผงการทดลอง ได้แก่ 
       -  แผงการทดลองที่ 1 เรื่อง  การทดสอบวงจรโมโนสเตเบิลด้วยไอซเีวลา เบอร์ 555 

      -  แผงการทดลองที่ 2 เรื่อง  การทดสอบวงจรอะสเตเบิลด้วยไอซเีวลา เบอร์ 555  
  ชุดที่ 2 เรื่อง การใช้งานวงจรไอซีออปแอมป์ จ านวน 2 แผงการทดลอง ได้แก่ 

      -  แผงการทดลองที่ 3 เรื่อง  การทดสอบวงจรเปรียบเทียบแรงดันด้วยไอซีออปแอมป์  
                                             เบอร ์741 

        -  แผงการทดลองที่ 4 เรื่อง  การทดสอบวงจรเปรียบเทียบแรงดันด้วยไอซีออปแอมป์  
                                                       เบอร ์CA3130 
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      ชุดที่ 3 เรื่อง การใช้งานวงจรไอซีดิจิตอล จ านวน 3 แผงการทดลอง ได้แก่ 
      -  แผงการทดลองที่ 5 เรื่อง  การทดสอบวงจรถอดรหัสด้วยไอซีดิจิตอล  
                                             เบอร ์74LS47/74LS48 

        -  แผงการทดลองที่ 6 เรื่อง  การทดสอบวงจรนับด้วยไอซีดิจิตอล เบอร์ 74LS90   
        -  แผงการทดลองที่ 7 เรื่อง  การทดสอบวงจรแสดงผลด้วย 7 Segment 
      ชุดที่ 4 เรื่อง การใช้งานวงจรไอซีเร็กกูเลเตอร์ จ านวน 2 แผงการทดลอง ได้แก่ 
        -  แผงการทดลองที่ 8 เรื่อง   การทดสอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงคงทีด่้วย 
                                                        ไอซเีร็กกูเลเตอร เบอร์ LM78XX  
        -  แผงการทดลองที่ 9 เรื่อง  การทดสอบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ 
                                                        ด้วยไอซเีร็กกูเลเตอร เบอร์ LM317 
     ชุดที่ 5 เรื่อง การใช้งานวงจรไอซีก าเนิดสัญญาณเสียง จ านวน 2 แผงการทดลอง ได้แก่ 
        -  แผงการทดลองที่ 10 เรื่อง การทดสอบวงจรก าเนิดสัญญาณเสียงด้วยไอซกี าเนิด  
                                                        สัญญาณ เบอร์ UM66T 
        -  แผงการทดลองที่ 11 เรื่อง การทดสอบวงจรก าเนิดสัญญาณเสียงด้วยไอซกี าเนิด  
                                                        สัญญาณ เบอร์ UM3561 
 
2. การเปรียบเทียบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ทดลองต่อวงจรด้วยแผงชุดฝึก 
    การทดลองวงจรไอซีเทียบกับผู้เรียนที่ทดลองเรียนด้วยการต่อวงจรบนแผงโพรโทบอร์ด 
  การเปรียบเทียบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ทดลองเรียนต่อวงจรลงบนแผงชุดฝึก
การทดลองการใช้งานวงจรไอซีต่าง ๆ เทียบกับผู้เรียนที่ทดลองเรียนด้วยการต่อวงจรลงบน 
แผงโพรโทบอร์ด  จ านวน 5 ชุด 11 แผงการทดลอง  แสดงผลดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1  การเปรียบเทียบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ทดลองต่อวงจรด้วยแผงชุดฝึก        
                  การทดลองวงจรไอซเีทียบกับผู้เรียนที่ทดลองเรียนด้วยการต่อวงจรบนแผงโพรโทบอร์ด 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 

เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

ลงบน 
แผงโพรโทบอร์ด 

แผงชุดฝึก 
การทดลองวงจรไอซี 

1 ระยะเวลาที่ใช้ในการต่อวงจร (22 คะแนน) 12 18 

2 ความถูกต้องของวงจร (44 คะแนน) 28 40 

3 สามารถวัด Iout , Vout (44 คะแนน) 22 35 

รวมคะแนนเต็ม 110 คะแนน 62 93 

คิดร้อยละ 56.36 84.54 
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  จากตารางที่ 4.1 พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้แผงชุดฝึก
การทดลองไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 5 ชุด 11 แผงการทดลอง ๆ  ละ  10  คะแนน รวมคะแนนเต็ม  
110  คะแนน  โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น 3 ข้อ  ซึ่งการทดลองต่อวงจรโดยใช้แผงชุดฝึกการทดลอง
วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  ท าคะแนนได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.54 ส่วนทดลองต่อวงจร 
โดยใช้แผงโพรโทบอร์ด ท าคะแนนได ้62 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.36 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง  
พบว่า คะแนนมีความแตกต่าง ประมาณ 31 คะแนน สรุปการทดลองโดยใช้แผงชุดฝึกการทดลองวงจร
ไอซ ีฯ  ท าให้ผู้เรียนมีผลคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.18 
 
3. การหาความพึงพอใจจากผู้เรียนที่มีต่อการทดลองใช้แผงชุดฝึกการทดลองวงจรไอซีและ 
   การประยุกต์ใช้งาน 
  ผู้รายงานได้ใหผู้้เรียนท าการทดลองโดยใช้แผงชุดฝึกการทดลองวงจรไอซีและการประยุกต์ 
ใช้งาน ทั้งหมด 5 ชุด จ านวน 11 แผงการทดลอง จากนั้นให้ผู้เรียนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ 
ที่มีต่อการใช้แผง ฯ  3  ด้านหลัก คือ ด้านการออกแบบ ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน  และด้านการ
ประยุกต์ใช้งานจากผู้เรียน จ านวน 20 คน  บันทึกผลการทดสอบดังตารางท่ี 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 การประเมินหาความพึงพอใจที่มีต่อการทดลองใช้แผงชุดฝึกการทดลองวงจรไอซีและ 
                 การประยุกต์ใช้งาน 

   

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 
ด้านการออกแบบโครงสร้าง 

1 
 

ท่านคิดว่าขนาดรูปร่างของชุดการเรียนรู้ไอซีและการประยุกต์ 
ใช้งาน มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

4.45 
 

0.60 
 

มาก 
 

2 
 

ท่านคิดว่าวัสดุที่น ามาเป็นโครงสร้างมีความเหมาะสม 
มากน้อยเพียงใด 

4.35 
 

0.49 
 

มาก 
 

3 ความเหมาะสมในการวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงในแผงการทดลอง 4.80 0.41 มากที่สุด 
ด้านประสิทธิภาพในการท างาน 

4 
 

ชุดฝึกวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานมีประสิทธิภาพในการ
ท างานเพียงใด 

4.55 
 

0.51 
 

มากที่สุด 
 

5 ความปลอดภัยของผู้ใช้งานอยู่ในระดับใด 4.70 0.47 มากที่สุด 
6 
 

ชุดการเรียนรู้วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานอ านวย 
ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในระดับใด 

4.45 
 

0.51 
 

มาก 
 

ด้านการประยุกต์ใช้งาน 
7 การใช้ความรู้ที่ศึกษามาจะน าไปประยุกตส์ร้างโครงงานได้ 4.35 0.49 มาก 
8 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงงานระดับใด 4.55 0.60 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

 
  จากตารางท่ี 4.2 พบว่า การประเมินหาความพึงพอใจจากผู้เรียน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ต่อการทดลองใช้แผงชุดฝึกการทดลองวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  จ านวน 20 คน สรุปโดย
ภาพรวม  พบว่า  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการทดลองใช้แผงชุดฝึกการทดลองวงจรไอซีและ
การประยุกต์ใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.55) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS = 0.24) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน  พบว่า   
  ด้านการออกแบบโครงสร้าง ข้อดีที่สุด คือ ความเหมาะสมในการวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ลง 
ในแผงการทดลอง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.80) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS = 0.41) 
และข้อด้อย คือ ท่านคิดว่าวัสดุที่น ามาเป็นโครงสร้างมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.35) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ..DS = 0.49) 

ด้านประสิทธิภาพการท างาน ข้อดีที่สุด คือ ความปลอดภัยของผู้ใช้งานอยู่ในระดับใด  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.70)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS = 0.47)  และข้อด้อย คือ 
ชุดการเรียนรู้วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในระดับใด  อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.45)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS = 0.51) 
  ด้านการประยุกต์ใช้งาน ข้อดีที่สุด คือ ชุดการเรียนรู้วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน ควร 
ที่จะให้มีการส่งเสริมให้จัดท าเพียงใด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.65)  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ..DS = 0.49)  และข้อด้อยของด้านประสิทธิภาพการท างาน คือ การใช้ความรู้ที่ศึกษามา
ประยุกต์สร้างโครงงานไดร้ะดับใด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.35)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
( ..DS = 0.49) 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 
9 มีประโยชน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในระดับใด 4.60 0.60 มากที่สุด 
10 
 

ชุดการเรียนรู้วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน ควรที่จะให้ 
มีการส่งเสริมให้จัดท าเพียงใด 

4.65 
 

0.49 
 

มากที่สุด 
 

เฉลี่ยรวม 4.55 0.24 มากที่สุด 

  
   
 


