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บทคัดยอ่ 
วิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 2) 

เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED กลุ่มตัวอย่างเลือกจาก
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่ม คือ
กลุ่มทดลองจ านวน 15 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 15 คน ด้วยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก ให้
กลุ่มทดลองใช้ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่สร้างข้ึนมาใหม่และกลุ่ม
ควบคุมใช้วิธีสอนแบบปกติ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่สร้างขึ้น เพื่อท าให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะในการซ่อมภาคจ่ายไฟ ซ่อมหน่วยประมวลผลกลาง ซ่อมภาครับสัญญาณอินฟราเรด 
จ านวน 8 อาการเสีย มีประสิทธิภาพ ทดสอบครบทุกภาค ตรงจุดทดสอบร้อยละ 100 และประเมิน

คุณภาพโดยผู้ เ ช่ียวชาญ มีระดับคุณภาพมาก ( X̅ = 4.48, S.D. = 0.53 ) น าไปทดลองใช้หา
ประสิทธิภาพ ผลการใช้ของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่
ใช้ในการเรียนการสอน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ และจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ที่มีสมรรถนะด้าน
การปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน ของกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดฝึกสมรรถนะที่สร้าง
ข้ึนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
      (รายงานวิจัยน้ีมีทั้งหมด 262 หน้า) 
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Thesis Title : TRAINING PERFORMANCE OF THE TELEVISION SCREEN. LCD LED 
Name      : Sanya  Phowong 
Academic Year   : The first semester of academic year 2560 

Abstract 
The purposes of this experimental research were to develop a set of the training 

program for color LED and LCD TV. and to investigate the effectiveness of a set of 
training program for color LED and LCD TV. in TV. receiver course, course title 2105-
2011.There were 30 participants in the first semester of academic year 2560, divided 
into 2 groups, 15 experimental group and 15 control group. The experimental group 
used a set of performance tests on LCD TV, color LCD monitor and the control group 
using normal teaching method. Data were collected through a test, a questionnaire 
and an observation and analyzed by using descriptive statistics; percentage, mean and 
standard deviation and inferential statistics, t-test. The results were as follows: The 
result on the performance of LED and LCD TV. for the students to be able to repair 
the power supply in 8 symptoms was 100% on testing meanwhile the experts’ opinions 

on its quality was at highest level ( X̅ = 4.48, S.D. = 0.53) . In terms of its effectiveness, 
students passed 100% on their test which was set at 75%. Finally, in comparison 
between the two groups, it was reviewed that the experimental group score was higher 
than the controlled group at the significant level of 0.05.  
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและค าแนะน าปรึกษา รวมไปถึง 
ความร่วมมือให้การช่วยเหลือจากบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ  จนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเรจ็และบรรลุผล 
 ขอกราบขอบพระคุณที่ปรึกษาโครงการวิจัย ดร.ชาญ จับฟั่น อาจารย์สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ผู้เช่ียวชาญที่ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะด้วยความเอาใจใส่
อย่างดีย่ิง  
 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย โลหะการ อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์ไพโรจน์ พอใจ อาจารย์สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน ผู้เช่ียวชาญที่กรุณาตรวจประเมิน และให้ค าแนะน าเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน
ทุกข้ันตอน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณ นายบุญมี  ลาภหิรัญรักษ์ ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาข่ายงานบริการ และ
นายบันลือ  แก้วบุตรดี หัวหน้าหน่วยแผนกฝึกอบรมและพัฒนาข่ายงานบริการ ส่วนงานศูนย์
วิศวกรรมและบริหารลูกค้า บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด กรุงเทพฯ  ผู้เช่ียวชาญ
ที่ได้ให้ข้อมูลและวงจร เพื่อสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สี จอ LCD LED พร้อมทั้ง
ตรวจสอบช้ีแนะแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงอย่างดีย่ิง 
 ขอขอบคุณ นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก และรอง
ผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่ายที่สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบใจ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก ที่ช่วยตอบแบบสอบถาม และตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ผู้ศึกษาขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ที่ได้กล่าวถึง และผู้ที่ไม่ได้กล่าวนามในที่นี ้ 
มีส่วนช่วยเหลือ ให้การสนับสนุน และให้ก าลังใจด้วยดีตลอดมาที่มิอาจกล่าวนามได้ทั้งหมด จึง
ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยความจริงใจ คุณค่า และประโยชน์จากการศึกษาฉบับนี้ ผู้ศึกษา วิจัยขอ
มอบให้กตเวทิตาคุณแก่ บุพการี บูรพาจารย์ และรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างมาก จึง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

การวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED ครัง้ที่ 1 197 
แสดงผลประเมินประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงาน 
เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED ครัง้ที่ 2 200 
ผลวิเคราะหป์ระสทิธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงาน 
เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED 203 
ผลวิเคราะห์ประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญต่อองค์ประกอบ 
ของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 204 
 



ซ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 
ภาคผนวก จ  205 

ร้อยละของคะแนนการทดสอบความรู้ของหน่วยสมรรถนะ งานเครื่องรับโทรทัศน์สี 
จอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ผ่านเกณฑ์ประเมินรอ้ยละ 75         206 
ร้อยละของคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน ด้านทักษะของหน่วยสมรรถนะงาน 
เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED วิชาเครื่องรบัโทรทัศน์ ผ่านเกณฑ์ประเมินรอ้ยละ 75  207 
ร้อยละของคะแนนการประเมิน ด้านเจตคติของหน่วยสมรรถนะงาน 
เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED วิชาเครื่องรบัโทรทัศน์ ผ่านเกณฑ์ประเมินรอ้ยละ 75  208 
ผลการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะระหว่างเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงาน 
เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 209 
ผลการวิเคราะหจ์ านวนนักเรียนผูผ้่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ 
ด้านการปฏิบัตงิานผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 210 
ผลเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 211 
ผลการวิเคราะห์คะแนนวัดผลสมัฤทธ์ิกอ่นเรียนและหลงัเรยีนของกลุม่ทดลอง 212 
ผลการวิเคราะห์คะแนนทดสอบประเมินสมรรถนะท้ายการทดลอง ระหว่าง 
กลุ่มทดลองกับกลุม่ควบคุม 213 
ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัย 
ส าคัญทางสถิติ ในการทดสอบเปรียบเทียบคะแนน กลุ่มควบคุมกับกลุม่ทดลอง  214 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิ ระหว่างกลุม่ทดลองกับกลุม่ควบคุม 215 
ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัย 
ส าคัญทางสถิติ ในการทดสอบเปรียบเทียบคะแนน กลุ่มควบคุมกับกลุม่ทดลอง 216 
ผลวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึกสมรรถนะงาน 
เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED 217 
ผลการวิเคราะหห์าค่าทางสถิต ิ 218 

ภาคผนวก ฉ 223 
หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 224 
ตัวอย่างหนังสือตอบรบัการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 244 
หนังสือการตอบรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพล์งในวารสารทางวิชาการ 245 
บทความวิจัย 246 
เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารทางวิชาการ 258 



ฌ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 

เกียรตบิัตร น าเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 259 
ตัวอย่างภาพการเผยแพรผ่่านเว็บไซต ์ 260 

ประวัติผู้วิจัย 261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ญ 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หน้า 
1-1  สภาพปัญหาการแบ่งหน่วยการเรียน วิชาเครื่องรบัโทรทัศน์ของสถานศึกษา 2 
1-2  สภาพปัญหาการแบ่งหน่วยวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ 3 
1-3  สภาพปัญหาที่มาของการแบ่งหน่วยการเรียนวิชาเครือ่งรับโทรทัศน์ 4 
1-4  สภาพปัญหาวิวัฒนาการเทคโนโลยีเครื่องรับโทรทัศน์ส ี 5 
1-5  สภาพปัญหาจ านวนชุดฝึกวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ที่เกบ็ข้อมลู 5 
1-6 สถิติผลการเรียนวิชาเครือ่งรับโทรทัศน์ รหสัวิชา 2105-2011 6 
2-1  จุดเด่นและจุดด้อยจอภาพ Edge LED LCD และแบบ Direct LED LCD 29 
2-2  เปรียบเทียบมาตรฐานระบบการสง่โทรทัศน์สีดจิิตอล 42 
3-1  ความสอดคล้องของเกณฑ์การปฏิบัติงานกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 58 
3-2  แสดงรายละเอียดบอร์ดวงจรจอ LCD LED รุ่น TH- 32 E410T 69 
3-3  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความเช่ือมั่นของ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 71 
4-1 ผลวิเคราะหป์ระสทิธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงาน 

เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED 86 
4-2 ผลวิเคราะห์ประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญต่อองค์ประกอบ 

ของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 87 
4-3 ผลการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะระหว่างเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงาน 

เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 88 
4-4 ผลการวิเคราะหจ์ านวนนักเรียนผูผ้่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ ด้าน 

การปฏิบัตงิานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 90 
4-5 ผลการวิเคราะห์คะแนนวัดผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง 91 
4-6 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนประเมินสมรรถนะท้ายการทดลอง 

ระหว่างกลุม่ทดลองกบักลุ่มควบคุม 91 
4-7 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิ ระหว่างกลุ่มทดลอง 

กับกลุ่มควบคุม 92 
4-8 ผลวิเคราะหป์ระเมินความพงึพอใจของนักเรียน ต่อชุดฝกึสมรรถนะงาน 

เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED 93 
 
 



ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 
ข-1   การแบ่งหน่วยเรียน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหสัวิชา 2105-2011 119 
ข-2  แบ่งหน่วยเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิชาเครื่องรบัโทรทัศน์  

รหสัวิชา 2105-2011 120 
ข-3  แบบประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัองค์ประกอบ 

ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED 125 
ข-4   แบบประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัค าถามแบบทดสอบ 

ประเมินสมรรถนะ 127 
ข-5   แบบประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัค าถาม 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 128 
ค-1 แสดงการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ 

ค าถามแบบทดสอบประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) 175 
ค-2 แสดงการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ 

ค าถามแบบทดสอบประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) 176 
ค-3 แสดงการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ 

ค าถามแบบทดสอบประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 3) 177 
ค-4 แสดงการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ 

ค าถามแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 178 
ค-5 แสดงค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความเช่ือมั่น ของ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ จ านวน 40 ข้อที่น าไปใช้ได้ 180 
ค-6 แสดงคะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 182 
ง-1 แสดงผลประเมินประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงาน 

เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED ครัง้ที่ 1 197 
ง-2 แสดงผลประเมินประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงาน 

เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED ครัง้ที่ 2 200 
ง-3 ผลวิเคราะหป์ระสทิธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงาน 

เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED 203 
ง-4 ผลวิเคราะห์ประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญต่อองค์ประกอบ 

ของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 204 

 



ฏ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 
จ-1 ร้อยละของคะแนนการทดสอบความรู้ของหน่วยสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์ 

สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรบัโทรทัศน์ ผ่านเกณฑป์ระเมินรอ้ยละ 75 206 
จ-2 ร้อยละของคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน ด้านทักษะของหน่วยสมรรถนะงาน 

เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED วิชาเครื่องรบัโทรทัศน์ ผ่านเกณฑ์ประเมินรอ้ยละ 75 207 
จ-3 ร้อยละของคะแนนการประเมิน ด้านเจตคติของหน่วยสมรรถนะงานเครื่องรับ 

โทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ ผ่านเกณฑป์ระเมินร้อยละ 75 208 
จ-4 ผลการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะระหว่างเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงาน 

เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 209 
จ-5 ผลการวิเคราะหจ์ านวนนักเรียนผูผ้่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ ด้าน 

การปฏิบัตงิานผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 75 210 
จ-6 ผลเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 211 
จ-7 ผลการวิเคราะห์คะแนนวัดผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง 212 
จ-8 ผลการวิเคราะห์คะแนนทดสอบประเมินสมรรถนะท้ายการทดลอง ระหว่าง 

กลุ่มทดลองกับกลุม่ควบคุม 213 
จ-9 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัย 

ส าคัญทางสถิติ ในการทดสอบเปรียบเทียบคะแนน กลุ่มควบคุมกับกลุม่ทดลอง  214 
จ-10 ผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิ ระหว่างกลุม่ทดลองกับกลุม่ควบคุม 215 
จ-11 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัย 

ส าคัญทางสถิติ ในการทดสอบเปรียบเทียบคะแนน กลุ่มควบคุมกับกลุม่ทดลอง 216 
จ-12 ผลวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึกสมรรถนะงาน 

เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED 217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐ 
 

สารบัญภาพ 
ภาพท่ี หน้า 
1-1  การเรียนภาคทฤษฎี วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหสัวิชา 2105-2011 2 
1-2  การเรียนภาคปฏิบัติ โดยใช้ชุดฝึกงานเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ CRT 4 
1-3  ต้นแบบแนวคิดการสร้างชุดฝกึสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทศัน์สีจอ LCD LED  7 
2-1  ข้ันตอนการสร้างใบงานทดลอง 19 
2-2  โครงสร้างของจอภาพ แบบ Edge LED LCD 28 
2-3 โครงสร้างของจอภาพ แบบ Direct LED LCD 29 
2-4  ต าแหน่งของแผงวงจรจอ LCD LED รุ่น TH-L32XM6 30 
2-5  ต าแหน่งของแผงวงจรจอ LCD LED รุ่น TH-L32B6 30 
2-6  แสดงบล็อกไดอะแกรมการท างานเช่ือมต่อ 31 
2-7 บล็อกไดอะแกรมการท างานเช่ือมต่อ 32 
2-8  แสดงการท างานของวงจร Standby ต าแหน่ง P-Board ร่วมกับ A-Board  

และ K-Board 33 
2-9 แสดงการท างานของวงจร Power Supply ต าแหนง่ P-Board 34 
2-10  แสดงการท างานของวงจร Power ON ต าแหนง่ P-Board ร่วมกับ  

A-Board และ K-Board 35 
2-11  แสดงการท างานวงจรตรวจเช็ค “SOS” ต าแหน่ง A-Board 37 
2-12 แสดงสญัญาณโทรทัศน์สีระบบดจิิตอล 38 
2-13  แสดงการเข้ารหัสดจิิตอลของสัญญาณโทรทัศน์ 39 
2-14  แสดงการลดแถบความถ่ีของสัญญาณส ี 41 
2-15  แสดงการเปรียบเทียบขนาดของข้อมลูสญัญาณโทรทัศน์ 42 
2-16  แสดงการสง่โทรทัศน์ดิจิตอลแบบ DVB-S 43 
2-17  แสดงการสง่โทรทัศน์ดิจิตอลแบบ DVB-C 44 
3-1  กรอบแนวคิดการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 60 
3-2  ข้ันตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ 62 
3-3  ส่วนประกอบของเครื่องรับโทรทัศน์ ยี่ห้อ Panasonic รุ่น TH-32E410T 63 
3-4  วงจรโทรทัศน์สจีอ LCD LED  64 
3-5  วงจร แผง A-Board 65 
3-6  วงจร แผง P-Board 65 
3-7  วงจร แผง K-Board 65 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพท่ี หน้า 
3-8  ต าแหน่งของบอร์ดวงจรจอ LCD LED รุ่น TH-32E410T (ต้นแบบ) 68 
3-9  ต าแหน่งของบอร์ดวงจรจอ LCD LED รุ่น TH-32E410T (ชุดฝึกสมรรถนะ) 68 
3-10 ข้ันตอนการทดสอบประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ 
       โทรทัศน์สีจอ LCD LED 73 
3-11  ภาพกระบวนการประเมินสมรรถนะ 76 
3-12  คณะผู้เช่ียวชาญจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์สี Panasonic  

รุ่น TH-32E410T ร่วมตรวจสอบชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์ 
สีจอ LCD LED  78 

3-13 การทดลองเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  78 
3-14  นักเรียนปฏิบัติด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สจีอ LCD LED 79 
3-15  นักเรียนประเมินสมรรถนะ ด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์ 

สีจอ LCD LED  79 
3-16 น าเสนอชุดฝกึสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สจีอ LCD LED     79 



 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการ
พัฒนาในด้านการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว กล่าวได้ว่า
การศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรให้มีการเรียนการสอน 
เพื่อสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้าน
เครื่องรับโทรทัศน์ (Television Receiver) ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านภาพและด้านเสียง 
เช่น โทรทัศน์แบบจอ CRT ในปัจจุบันเป็นเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอ Plasma LCD LED จากระบบ
เสียงโมโนพัฒนาเป็นระบบสเตอริโอสองภาษา เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความเคลื่อนไหว
ทางด้านการเมือง การปกครอง การเปลี่ยนแปลงของโลก ความบันเทิงและด้านการศึกษา ดังนั้นผู้ที่
จะไปปฏิบัติงานหรือผู้ที่ออกแบบระบบภาพ ระบบเสียง ตลอดจนระบบต่าง ๆ  การซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์ประกอบ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจในหลักการท างานของเครื่องรบั
โทรทัศน์ส่วนต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือซ่อมอุปกรณ์ประกอบในการเรียนช้ันสูงต่อไป 
 วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ เป็นวิชาชีพพื้นฐานของช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 และใช้เวลาเรียน 5 คาบ/สัปดาห์ วิชาดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งวิชา
ที่ส าคัญ ของการศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นวิชาที่กล่าวถึงหลักการและ
มาตรฐานรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ หลักการท างานของกล้องถ่ายโทรทัศน์ รายละเอียดจอภาพแบบ 
CRT LCD Plasma และ LED วงจรหลอดภาพ วงจร Video Amp วงจร Video Detector วงจร 
Video IF  วงจร Tuner วงจรสายอากาศ วงจร Audio Detector วงจร Audio Amplifier วงจร 
Sync วงจร Vertical Deflection วงจร Horizontal Deflection วงจร Power Supply วงจร Matrix 
วงจร Yoke วงจร White Balance วงจร  Chroma Amp วงจร Burst วงจร High Volt วงจร 
Focusing วงจร Degaussing ฯลฯ การใช้เครื่องมือวัดทดสอบมาตรฐานสัญญาณโทรทัศน์การ
ปรับแต่งและตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งรายละเอียดที่กล่าวมาล้วนใช้เป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการ
ประกอบอาชีพและน ามาอ้างอิงในการศึกษาเนื้อหาวิชาที่สูงข้ึน 
 จากการส ารวจและสอบถามข้อมูลจากผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ รายวิชาเครื่องรับ
โทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหา พบว่า  
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1.1.1 การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี ผู้ท าหน้าที่สอนยังคงใช้วิธีการสอนแบบครูเป็น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้ เป็นการสอนแบบบรรยายหน้าช้ันเรียน เพื่ออธิบายการท างาน ดังภาพที่ 1-1 

 

    
         
            (ก) ผู้เรียนฟังการบรรยาย                                 (ข) ครูผู้สอนท าการบรรยาย 

ภาพที่ 1-1 การเรียนภาคทฤษฎี วิชาเครื่องรบัโทรทัศน์  รหสัวิชา 2105-2011 
ที่มา: สัญญา  โพธ์ิวงษ์. (2560) 

 
จากภาพที่ 1-1 พบว่าเป็นวิธีสอนที่ท าให้นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ไม่เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถเต็มศักยภาพ ความสามารถที่มีถูกปิดกั้น ไม่มีโอกาสค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง และอาจก่อให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย อันส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ ทั้งนี้
ยังพบสภาพปัญหาการแบ่งหน่วยการเรียนและที่มาของ วิชาเครื่องรับโทรทัศน์นั้น แตกต่างกันดัง
ตารางที่ 1-1  ถึง ตารางที่ 1-3 
ตารางที่ 1-1 สภาพปัญหาการแบ่งหน่วยการเรียน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ของสถานศึกษา  

  ล าดับ 
ที่  ช่ือสถานศึกษา 

จ านวนการแบง่  
หน่วยเรียน 

1 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุร ี 11 
2 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 11 
3 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี 11 
4 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 11 
5 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 12 

 
 จากตารางที่ 1-1 สภาพปัญหาการแบ่งหน่วยการเรยีน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ของสถานศึกษา 
จ านวน  5 แห่ง มีสภาพการแบ่งหน่วยการเรียนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปริมาณเนื้อหาการสอน และ
การฝึกทักษะภาคปฏิบัติ อันส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
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ตารางที่ 1-2 สภาพปัญหาการแบ่งหน่วยวิชาเครื่องรับโทรทัศน์  

หน่วย 
ที่ 

การแบ่งหน่วยวิชาเครื่องรับโทรทัศน์               
รหสัวิชา 2105-2011  

วิท
ยา

ลัย
สา

รพ
ัดช่

าง
ปร

าจ
ีนบ

ุร ี

วิท
ยา

ลัย
กา

รอ
าชี

พ
นค

รน
าย

ก 

วิท
ยา

ลัย
เท

คนิ
ค

ปร
าจ

ีนบ
ุร ี

วิท
ยา

ลัย
เท

คนิ
ค

สร
ะแ

ก้ว
 

วิท
ยา

ลัย
เท

คนิ
ค

นค
รน

าย
ก 

1 หลักการเบื้องต้นของโทรทัศน์      
2 การสง่สญัญาณโทรทัศน์สีและมาตรฐาน

ระบบโทรทัศน์ส ี      

3 การท างานของอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์      
4 การท างานของภาคจ่ายไฟและการใช้

เครื่องมือวัดทดสอบ      

5 การท างานของภาคฮอรซิอนตอลและ
จอภาพส ี      

6 การท างานของภาคเวอร์ติคอล      
7 การท างานของจูนเนอร์และวงจรที่

เกี่ยวข้อง      

8 ระบบเสียง      
9 ระบบไมโครคอมพิวเตอร ์      
10 ระบบป้องกัน      
11 เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ Plasma      
12 เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED และ

ดิจิตอลทีวี 
- - - -  

 
 จากตารางที่ 1-2 สภาพปัญหาการแบ่งหน่วย วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ของสถานศึกษา มีทั้งการ
จัดการเรียนการสอนและไม่จัดการเรียนการสอน เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED และดิจิตอล
ทีวี อันเป็นเทคโนโลยีปัจจบุัน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะวิชาชีพ ที่ดีเพื่อเปน็
ช่างฝีมือที่มีความช านาญ ก่อนส าเร็จตามหลักสูตรไปสู่สภาพตลาดแรงงานไทย  
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ตารางที่ 1-3 สภาพปัญหาที่มาของการแบ่งหน่วยการเรียนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์  

ล าดับ
ที่ 

ที่มาของการแบง่หน่วยการเรียน 
วิชาเครื่องรบัโทรทัศน์  
รหสัวิชา 2105-2011 

วิท
ยา

ลัย
สา

รพ
ัด

ช่า
งป

รา
จนี

บรุ
 ี

วิท
ยา

ลัย
กา

รอ
าชี

พ
นค

รน
าย

ก 

วิท
ยา

ลัย
เท

คนิ
ค

ปร
าจ

ีนบ
ุร ี

วิท
ยา

ลัย
เท

คนิ
ค

สร
ะแ

ก้ว
 

วิท
ยา

ลัย
เท

คนิ
ค

นค
รน

าย
ก 

1 แบ่งตามหลักสูตร ที่ สอศ. ก าหนด      
2 แบ่งตามหนังสือเรียน ของส านักพิมพ์ต่าง ๆ 

ที่มีจ าหน่าย      

3 แบ่งตามค าอธิบายรายวิชา ที่ สอศ. ก าหนด      
4 แบ่งตามความเข้าใจของครผูู้สอน      
5 แบ่งตามค าอธิบายรายวิชา และเทคโนโลยี

ในปัจจบุัน 
- - - -  

  
 จากตารางที่ 1-3 สภาพปัญหาที่มาของการแบ่งหน่วยการเรียนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ มีการ
เลือกประเด็นพิจารณาของที่มาแตกต่างกัน  

1.1.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ผู้สอนยังไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง การทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าตรงตามการเรียนในภาคทฤษฎี มีเพียงใบ
งานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ CRT และชุดฝึกงานเครื่องรับโทรทัศน์ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเปน็
จอ CRT โดยวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างส่วนใหญ่ ที่สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่มีชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ไม่มีชุดฝึก
ส าเร็จรูปที่มีอาการเสียไว้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ปัจจุบันนักเรียนลงปฏิบัติใบงาน ด้วยการกดสวิตช์
อาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ CRT ที่ใช้ในการทดลองเท่านั้น ดังภาพที่ 1-2  

     
        (ก) ชุดฝึกงานเครื่องรบัโทรทัศน์                 (ข) นักเรียนใช้ชุดฝึกงานเครื่องรบัโทรทัศน์  

 ภาพที่ 1-2 การเรียนภาคปฏิบัติ โดยใช้ชุดฝึกงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ CRT  
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์. (2560) 
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จากภาพที่ 1-2 พบว่า การเรียนการสอนของสถานศึกษา ยังขาดชุดฝึกสมรรถนะงาน
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ท าให้ผู้สอนประสบปัญหาในการสอนภาคปฏิบัติงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ ส่วนนักเรียนไม่ได้ฝึกปฏิบัติงานเครื่องรับโทรทศันส์จีอ 
LCD LED ส่งผลให้นักเรียนในวิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่สามารถซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ได ้ 
 1.1.3 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่มีชุดฝึกสมรรถนะงาน
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 เนื่องจากชุดฝึก
สมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED จากต่างประเทศไม่มี และในประเทศไทยยังไม่มี
บริษัทผู้ผลิตรายใดผลิตครุภัณฑ์ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ออกมา
จ าหน่าย  ดังตารางที่ 1-4  ถึง ตารางที่ 1-5 
ตารางที่ 1-4 สภาพปัญหาวิวัฒนาการเทคโนโลยีเครือ่งรับโทรทัศน์สี  

ล าดับ
ที่ 

ชุดฝึกที่ใช้ฝึกปฏิบัติวิชาเครื่องรบัโทรทัศน์  

วิท
ยา

ลัย
สา

รพ
ัดช่

าง
ปร

าจ
ีนบ

ุร ี

วิท
ยา

ลัย
กา

รอ
าชี

พ
นค

รน
าย

ก 

วิท
ยา

ลัย
เท

คนิ
ค

ปร
าจ

ีนบ
ุร ี

วิท
ยา

ลัย
เท

คนิ
ค

สร
ะแ

ก้ว
 

วิท
ยา

ลัย
เท

คนิ
ค

นค
รน

าย
ก 

1 เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ CRT      
2 เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ Plasma - - - -  
3 เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED - - - - - 

 
ตารางที่ 1-5 สภาพปัญหาจ านวนชุดฝึกวิชาเครื่องรบัโทรทัศน์ที่เกบ็ข้อมูล 

ล าดับ
ที่ 

ชุดฝึกที่ใช้ฝึกปฏิบัติใบงาน 

วิท
ยา

ลัย
สา

รพ
ัดช่

าง
ปร

าจ
ีนบ

ุร ี

วิท
ยา

ลัย
กา

รอ
าชี

พ
นค

รน
าย

ก 

วิท
ยา

ลัย
เท

คนิ
ค

ปร
าจ

ีนบ
ุร ี

วิท
ยา

ลัย
เท

คนิ
ค

สร
ะแ

ก้ว
 

วิท
ยา

ลัย
เท

คนิ
ค

นค
รน

าย
ก 

1 มีชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ CRT  2 ชุด 2 ชุด 4 ชุด 4 ชุด 4 ชุด 

2 มีชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ Plasma  - - - - 1 ชุด 

3 มีชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED  - - - - - 
 
จากตารางที่ 1-4 ถึง ตารางที่ 1-5 พบว่า ปัญหาด้านเทคโนโลยีของชุดฝึกวิชาเครื่องรับ

โทรทัศน์ที่ใช้ฝึกปฏิบัติใบงานมีความล้าสมัย จึงไม่ตอบโจทย์การฝึกในภาคปฏิบัติ 



6 
 

 

1.1.4 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความจ าเป็นต้องมี
ชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทศัน์สีจอ LCD LED ทุกสถานศึกษา แต่ความจริงไม่มีครุภัณฑ์ในการ
จัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจึงใช้วิธีการสอนภาคปฏิบัติด้วยชุดฝึกปฏิบัติรุ่นเก่า ที่เป็นเทคโนโลยี
เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ท าให้นักเรียนขาดทักษะการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์จริง ขาดทักษะในการฝึกซ่อม
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ไม่ได้สัมผัสหรือเห็นอาการเสียจริง ๆ  ของเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED ที่เป็นเทคโนโลยีปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีสถิติผลการเรียน ดังตารางที่ 1-6 
ตารางที่ 1-6 สถิติผลการเรียนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 

ปีการศึกษา 
2558 

(คะแนน) 
ท.(30) 

(คะแนน) 
ป.(70) 

ปีการศึกษา 
2559 

(คะแนน) 
ท.(30) 

(คะแนน) 
ป.(70) 

ผลการ
เรียน  

- คน - - - คน - - 4 
- คน 22-24 53-55 3 คน 24-25 53-54 3.5 
 1 คน 19-22 51-52 1 คน 20-21 50-51 3 
 4 คน 19-22 43-45 11 คน 20-21 42-45 2.5 
11 คน 18-22 40-42 13 คน 19-23 39-42 2 
17 คน 18-22 36-37 13 คน 18-21 34-35 1.5 
 2 คน 18-22 32-36 6 คน 18-20 32-34 1 
 - คน - - - คน - - 0 
35 คน - - 51 คน - - รวม 

 

จากเหตุผลและปัญหาดังที่กล่าวมา ท าให้ผู้วิจัยสนใจสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED เพื่อใช้แก้ปัญหาผลการฝึกทักษะของนักเรียนดังกล่าว โดยผู้วิจัยอาศัย
ศักยภาพของเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED และแสดงปรากฏการณ์ทางไฟฟ้า ที่สามารถสื่อให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในทักษะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ดีข้ึน เพราะการใช้ชุดฝึก
สมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ช่วยให้ผู้เรียนสามารถซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED ได ้สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและกระแสไฟฟ้าในวงจรได้สะดวก ท าให้ผู้เรียน
รู้สึกตื่นตัวกับการฝึกปฏิบัติ สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนได้มากขึ้น ภาคปฏิบัติใช้
ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ในการปฏิบัติใบงาน เพื่อแสดงผลการ
เปลี่ยนแปลงของแรงดันและสัญญาณไฟฟ้าของภาคต่าง ๆ และผลการท างานของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ การทดลองที่พัฒนาข้ึนนี้สามารถทดสอบค่าแรงดันไฟฟ้าจากชุดทดลองมาแสดงผลที่
เครื่องมือวัดได้สะดวก ผู้เรียนสามารถทดสอบค่าแรงดันไฟฟ้า ทดสอบสัญญาณไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามการท างานจริงของตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผงบอร์ดชุดฝึกสมรรถนะงาน
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เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ชุดฝึกสมรรถนะนี้จึงสามารถท าให้ผู้เรียนเห็นคุณลักษณะและการ
ท างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องรับโทรทัศน์ได้ชัดเจนข้ึน นักเรียนสามารถใช้ชุดฝึกสมรรถนะ
งานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ฝึกปฏิบัติใบงานการทดลอง ใช้ฝึกซ่อม และครูใช้ชุดฝึก
สมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ทดสอบสมรรถนะของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และสามารถซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ ผู้เรียนสามารถ
หารายได้ระหว่างเรียนได้ โดยการรับซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
 
 

       

 
 

 
ภาพที่ 1-3 ต้นแบบแนวคิดการสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทัศน์สจีอ LCD LED 

ที่มา : สัญญา  โพธ์ิวงษ์. (2560) 
1.2 จุดประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  
1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  
 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
1.3.1 ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ

ต่อการท างาน ครบทุกภาค  
1.3.2 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับองค์ประกอบของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 

LCD LED 
1.3.3 จ านวนนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มี

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 ที่มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75   
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1.3.4 คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และคะแนนวัดผล
สัมฤทธ์ิหลังเรียนของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม ที่เรียนด้วยวิธีสอนปกติ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ด้านเนื้อหา วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ ได้แก่ เนื้อหาที่ใช้ประกอบการออกแบบและสร้าง
ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED เรื่อง งานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
จากหน่วยเรียนที่ 12 จ านวน 1 หน่วย มีสมรรถนะ 3 สมรรถนะคือ ซ่อมภาคจ่ายไฟ (P-Board) 
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง ซ่อมหน่วยประมวลผลกลาง (A-Board) เครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง ซ่อมภาครับสัญญาณอินฟราเรด (K-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สี
จอ LCD LED ได้ถูกต้อง จ านวนอาการเสีย 8 อาการ ใช้ประกอบการสอน ประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนการสอนของหน่วยสมรรถนะ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ใบเนื้อหา ใบสั่งงาน แบบสังเกต 
แบบทดสอบประเมินสมรรถนะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

1.4.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวออย่าง 
1.4.2.1 ประชากรในวิจัยนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 

1.4.2.2 กลุ่มตัวอย่างในวิจัยนี้ เลือกจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปี
ที่ 2  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาเครื่องรับ
โทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน ด้วยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก (Simple Random 
Sampling) ประกอบด้วยนักเรียนที่คละความสามารถ โดยมีทั้งนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จาก
ผลการเรียนซึ่งนักเรียนมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน  

1.4.3 ด้านผู้เช่ียวชาญ การวิจัยในครั้งนี้ แบ่งผู้เช่ียวชาญในการประเมินเครื่องมือวิจัยและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

1.4.3.1 ผู้ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในอาชีพภาคอุตสาหกรรม หรือภาคส่วน
บริษัทผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ อย่างน้อย 10 ปี จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน แบบเจาะจง 

1.4.3.2 ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูเช่ียวชาญ หรือ 
เทียบเท่า ระดับวิทยฐานะ คศ. 4 จ านวน 2 ท่าน และครูช านาญการพิเศษ 1 ท่าน เลือกแบบเจาะจง 
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 1.4.4 ด้านตัวแปร ประกอบด้วย 
   1.4.4.1 ตัวแปรต้น คือ ชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทศัน์สีจอ LCD LED โดย มี
ส่วนประกอบของบอร์ด A-Board, P-Board, K-Board และ LD-Board รวม 4 บอร์ดต่อจ านวน      
1 ชุด ที่ผู้ศึกษาวิจัยได้สร้างเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของนักเรียน 

1.4.4.2 ตัวแปรตาม คือ ประสทิธิภาพของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สี
จอ LCD LED  

1.4.5 ด้านเวลา ระยะเวลาในการด าเนินวิจัย คือ พฤษภาคม 2560 - ตุลาคม 2560 
 

1.5 ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ ด้วยวิทยาลัยที่สังกัดคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาน้ัน มีพื้นที่ตั้งห่างกัน ประกอบกับระยะเวลาในภาคเรียนต่อระยะเวลาของปีงบประมาณมี
ความเลื่อมล้ ากัน ซึ่งส่งผลต่อวิธีด าเนินงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ดังนั้น ผู้ท าการวิจัย จึงเจาะจงเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกจากนักเรียนสาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จากกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลักษณะการแบ่งกลุ่มของ
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สุ่มมาจ านวน 30 คน เพื่อความสะดวกในการทดลองและไม่เป็นอุปสรรค
ในการเดินทาง ประกอบด้วยนักเรียนที่คละความสามารถ โดยมีทั้งนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
ซึ่งจากตารางผลการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรนี้ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน  

 
1.6 นิยามศัพท์ 

1.6.1 ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED หมายถึง ชุดฝึกสมรรถนะที่มี
ส่วนประกอบของบอร์ด A-Board, P-Board, K-Board และ LD-Board รวม 4 บอร์ด จ านวนอาการ
เสีย 8 อาการเสีย ซึ่งเป็นส่วนประกอบทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ และเพิม่ทักษะการ
เรียนรู้ด้านการประยกุต์ใช้ ส าหรบังานเครื่องรบัโทรทัศน์สจีอ LCD LED เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ
นักเรียน สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเครื่องรบั
โทรทัศน์ รหสัวิชา 2105-2011 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

1.6.2 สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบุคคล ที่ผ่านการเรียนรู้ในกระบวนการ 
ของการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ให้ผู้ที่ผ่านการ
เรียนรู้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ เป็นหลักประกันให้
มั่นใจได้ว่าผู้ที่ผ่านการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทศัน์สีจอ LCD LED นั้น จะ
มีความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งวัดได้จากการทดสอบระดับความรู้ ทักษะ
และเจตคติตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 



10 
 

 

1.6.3 หน่วยสมรรถนะ หมายถึง หน่วยการเรียนรู้ที่ ใช้ในการเรียนการสอนด้วยชุดฝึก
สมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

1.6.4 เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ความรู้สึกและตระหนกั
ในการรับรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อ
องค์ประกอบของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
 
1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

17.1 ได้ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011  

17.2 มีจ านวนนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  
มากกว่าร้อยละ 90 มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

17.3 นักเรียนที่ใช้ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มีคะแนนวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก หลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น สูงกว่าก่อนเรียน  

17.4 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED เนื้อหาและวิชาอื่นต่อไปได้ด้วย 
 
 
 
 



 
 

 บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ

โทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่ใช้ในการเรียนการสอน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อ
ทดสอบสมรรถนะและหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานเขียน ต าราและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในงานวิจัยดังต่อไปนี ้

2.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
2.2 หลักสูตรวิชาเครื่องรบัโทรทัศน์ 

 2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
 2.4 เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
 2.5 การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรอืชุดการสอน 
 2.6 ความพึงพอใจ 
  2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

2.1.1 หลักการของหลักสูตร มีดังนี ้
2.1.1.1 เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ

เทียบเท่าด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
และประชาคมอาเซียน เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและ
การประกอบอาชีพอิสระ 

2.1.1.2 เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะ
เฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จาก
แหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 

2.1.1.3 เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานการรว่มมือในการจัดการศึกษาร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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2.1.1.4 เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและ
ท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์
ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.1.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อให้ 
2.1.2.1 มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐาน

วิชาชีพ สามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เลือกวิถีการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความ
เจริญต่อชุมชน ท้องถ่ินและประเทศชาติ 

2.1.2.2 เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

2.1.2.3 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน 
รักหน่วยงาน สามารถท างานเป็นหมูค่ณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

2.1.2.4 เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท างาน การอยู่ ร่วมกัน การ
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถ่ินและ
ประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มี
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

2.1.2.5 มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มี
สุขภาพอนามัย ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ 

2.1.2.6 ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
ประเทศและโลก มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ด ารงรักษาไว้ซึ่งความ
มั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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2.2 หลักสูตรวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ 
จากการศึกษาค าอธิบายรายวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีลักษณะรายวิชาดังนี้ เครื่องรับโทรทัศน์ (Television 
Receiver) รหัสวิชา 2105-2011 จ านวนช่ัวโมง ทฤษฎี/ปฏิบัติ 5 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ รวมจ านวน 18 
สัปดาห์ จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (2-3-3) สภาพวิชา เป็น วิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช้ันปวช. ปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2560 วิชาบังคับก่อนเรียน เครื่องรับวิทยุ  
และมีจุดประสงค์รายวิชา ดังนี ้

เพื่อให้  
  1) เข้าใจหลักการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ 
  2) เข้าใจการท างานของวงจรเครื่องรับโทรทัศน์ 

3) มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบการท างานของวงจรเครื่องรับโทรทัศน์    
4) มีทักษะในการวิเคราะห์อาการเสียและตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 

  5) มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัยและ 
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 สมรรถนะรายวิชา ดังนี้  
  1) แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องรับโทรทัศน์  
  2) ปรับแต่ง ตรวจซ่อม และบ ารุงรักษาเครื่องรับโทรทัศน์  
  3) ประเมินราคาการตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์  
 ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ หลักการท างาน
ของกล้องถ่ายโทรทัศน์ จอภาพแบบ CRT, LCD, Plasma และแบบ LED การท างานของวงจรภาครับ
ภาคสัญญาณเสียง (Audio)  ภาคสัญญาณสี (Chrominance Signal)  ภาคสัญญาณส่องสว่าง 
(Luminance Signal) ภาคสัญญาณซิงค์ (Sync) ภาคควบคุมการสแกน (Deflection) ภาคขยาย
สัญญาณภาพ (Video Amp) ภาคเมทริกซ์ (Matrix) ภาคจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) และวงจรที่
เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือวัดทดสอบมาตรฐานสัญญาณโทรทัศน์ การปรับแต่งและตรวจซ่อมเครือ่งรบั
โทรทัศน์ การบ ารุงรักษาเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอภาพ CRT จอภาพ LCD จอภาพ Plasma และ
จอภาพ LED รวมทั้งการประเมินราคาเบื้องต้น 
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2.3 เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  
2.3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ โดยมีนักวิจัยไดก้ล่าวไว้ ดังนี้  
ทิศนา แขมมณี (2551 : 64-68) อธิบายถึงกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรยีนรู้

ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปัญญา ของเพียเจต์ (Piaget) สรุปได้ดังนี้ “การพัฒนาการ
ทางด้านความคิดของเด็กมี ข้ันตอนหรือกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทาง
สติปัญญาซึ่งมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ  เป็นล าดับข้ันพัฒนาการเปน็สิ่งที่เปน็ไปตามธรรมชาติไม่ควร
จะเร่งให้ข้ามจากพัฒนาการข้ันหนึ่งไปสู่อีกข้ันหนึ่ง เพราะจะท าให้เกิดผลเสียแก่เด็กในช่วงที่เด็กก าลัง
จะพัฒนาไปสู่ข้ันที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว”  

สรุปหลักทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล
เป็นไปตามวัย มีล าดับข้ัน รับรู้ด้วยประสาทสมัผสั (Sensor motor Period) ข้ันพัฒนาการในช่วงอายุ 
0-2 ปี ความคิดวัยนี้ข้ึนกับการรับรู้และการกระท า เด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และ ยังไม่สามารถ
เข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น ข้ันก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Period) เป็นข้ันพัฒนาการ
ในช่วงอายุ 2-7 ปี ความคิดวัยนี้จะยังข้ึนอยู่กับการรับรู้ ยังไม่สามารถจะใช้เหตุผลอย่างลึกซึ้ง แต่
สามารถเรียนรู้ใช้ภาษาแบ่งเป็นข้ันย่อย ๆ ได้ 2 ข้ัน คือข้ันก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Pre-
Conceptual Intellectual Period) เป็นข้ันพัฒนาการในช่วงอายุ 2-4 ปี ข้ันการคิดด้วยความเข้าใจ
ของตนเอง (Intuitive Thinking Period) เป็นพัฒนาการในช่วงอายุ 4-7 ปี ข้ันการคิดแบบรูปธรรม 
(Concrete Operational) เป็นข้ันพัฒนาการในช่วงอายุ 7-11 ปี เป็นข้ันที่เกิดการคิดของเด็ก ไม่
ข้ึนกับการรับรู้ จากรูปร่างเท่านั้น เด็กสามารถสร้างภาพในใจ และสามารถย้อนกลับไปได้ และมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่งต่าง ๆ ได้มากข้ึน ข้ันตอนการคิดแบบนามธรรม  
(Formal Operational Period) เป็นข้ันพัฒนาการในช่วงอายุ 11-15 ปี เด็กสามารถคิดเป็นนามธรรม
ได ้และสามารถคิดต้ังสมมติฐานใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตรไ์ด้ ภาษาและกระบวนการคิดของเดก็
แตกต่างจากผู้ใหญ่  

ส่วนกระบวนการทางสติปัญญา เป็นการซึมซับหรือการดูดซึม (Assimilation)  เป็น
กระบวนการทางสมองในการรับประสบการณ์ เรื่องราว และข้อมูลต่าง ๆ  เข้ามาสะสมเก็บไว้เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป การปรับและจัดระบบ (Accommodation) คือกระบวนการทางสมองในการปรับ
ประสบการณ์เดิม และประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันอย่างเป็นระบบ หรือเครือข่ายทางปัญญาที่ตน
สามารถเข้าใจได้ เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ข้ึน การเกิดความสมดุล (Equilibration) เป็น
กระบวนการที่เกิดข้ึนจากการปรบั หากการปรับเปน็ไปอย่างผสมผสาน กลมกลืน ก็จะก่อให้เกิดสภาพ
ที่สมดุล 
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กระบวนการสอนตามหลักทฤษฎีของเพียเจต์ (Piaget) 
1. การพัฒนาเด็ก ควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กและ จัดประสบการณ์ให้เด็ก

อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการนั้น ไม่ควรบังคับให้เด็กเรียน เพราะจะก่อให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีได้ และ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัยของตน สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปสู่พัฒนาการข้ัน
สูงข้ึนได้ เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแตกต่างกัน ถึงแม้อายุจะเท่ากัน แต่ระดับพัฒนาการอาจไม่เท่ากัน 
ดังนั้น จึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถและระดับ
พัฒนาการของเขา การสอนควรใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรม เพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจลักษณะต่าง ๆ  ได้ดีข้ึน ซึ่ง
การสอนที่ใช้อุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้เด็กเข้าใจแจ่มชัดข้ึน 

2. การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้ได้ทราบลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก 
3. การสอนเด็กเล็ก ๆ เด็กจะรับรู้ส่วนรวม (Whole) ได้ดีกว่าส่วนย่อย (Part) ดังนั้นครูจึงควร

สอนรวมก่อน จึงแยกสอนทีละส่วน 
4. การสอนสิ่งใดให้กับเด็ก ควรเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มาก่อนแล้วจึง

เสนอสิ่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์สิ่งเก่า  จะช่วยให้กระบวนการซึมซับและจัดระบบความรู้ของเด็กเป็นไป
ด้วยดี 

5. การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมาก ๆ  ช่วยให้
เด็กดูดซึมข้อมูลเข้าสู่โครงการสร้างสติปัญญาของเด็กอันเป็นการส่งเสรมิพัฒนาการทางสติปัญญาของ
เด็ก (ทิศนา แขมมณี, 2551 : 64-68) 

ตามทฤษฎีหลักการเรียนรู้ จะเป็นการเช่ือมโยงกันระหว่างสิ่งเร้ากบัสิง่ตอบสนอง ที่ต้องอาศัย
การเรียนรู้ เช่น กฎแห่งความพร้อม คือ สภาพความพร้อมหรือวุฒิภาวะของผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย 
และอวัยวะต่าง ๆ  กฎแห่งการฝึกหัด คือ การที่นักเรียนได้ฝึกกระท าซ้ า ๆ  บ่อย ๆ แล้วจะเกิดทักษะ
การเรียนรู้ 

2.3.2 ชุดการสอน  
จากการศึกษาเกี่ยวกับชุดการสอนหรือชุดการเรียนการสอน (Instructional Packages) มี

ผู้ให้ความหมายชุดการสอน ไว้ดังนี ้
กาญจนา เกียรติประวัติ (2544 : 117) กล่าวว่า ชุดการสอนและชุดการเรียน (Instructional 

package and Teaching package) หมายถึง ระบบการผลิต การน าสื่อการเรียนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ 
กับเนื้อหามาส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  

ความแตกต่างของค าว่า ชุดการสอน กับ ชุดการเรียน คือ ชุดการสอนเป็นค าด้ังเดิม แต่การ
ใช้ค าว่าชุดการสอนท าให้ครูเกิดแนวคิดว่าสื่อการเรียนทั้งหลายที่จัดรวบรวมไว้ เพื่อให้ครูเป็นผู้ลงมือ
ใช้ ดังนั้น ผู้ที่ท ากิจกรรมก็คือครู ผู้เรียนเป็นฝ่ายฟังและสังเกต ปัจจุบันนักการศึกษาจึงหันมาใช้ค าว่า
ชุดการเรียนเพื่อย้ าแนวทางการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้สื่อต่าง ๆ ในชุด
การสอนเพื่อศึกษาด้วยตนเองซึ่งช่วยให้ครูลดบทบาทในการบอกลง 
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สรุป ชุดการสอน หมายถึง ชุดของสื่อจัดข้ึนส าหรับหน่วยการเรียนน้ัน ๆ  โดยชุดสื่อประสม 
(Multi Media) สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.2.2 ประเภทชุดการสอน 
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545 : 69–71) ได้กล่าวถึงประเภทของชุดการสอนตามลักษณะการใช้

งานแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ชุดการสอนประกอบค าบรรยาย เป็นชุดส าหรับผู้สอน จะใช้สอนผู้เรียนเป็นกลุ่มใหญ่หรือ

ต้องการปรับพื้นฐานให้รู้และเข้าใจ และมุ่งขยายเนื้อหาสาระให้ชัดเจนย่ิงข้ึน ชุดการสอนแบบนี้  จะ
ช่วยให้ผู้สอนลดการพูดให้น้อยลง และใช้สื่อการสอนที่มีความพร้อม อยู่ในชุดการสอน การเสนอ
เนื้อหามากข้ึน สื่อที่จะน ามาใช้จะต้องให้ผู้เรียนได้เห็นอย่างชัดเจนทุกคนชุดการสอนชนิดนี้บางคน
อาจจะเรียกว่า ชุดการสอนส าหรับครู 

2. ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดการสอนส าหรับให้ผู้เรียนร่วมกัน เป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
ประมาณ 5–7 คน ใช้สื่อการสอนที่บรรจุไว้ในชุดการสอนแต่ละชุดมุ่งฝึกทักษะในเนื้อหาวิชาที่เรียน
และให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานร่วมกัน ชุดการสอนชนิดนี้มักใช้ในการสอนกิจกรรมกลุ่ม เช่น การสอน
แบบศูนย์การเรียน การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น 

3. ชุดการสอนแบบรายบุคคล เป็นชุดการสอนส าหรับเรียนรู้ด้วยตนเองเปน็รายบุคคลผู้เรยีน
จะต้องศึกษาหาความรู้ด้วยความสามารถและด้วยความสนใจของตนเอง อาจจะเริ่มที่โรงเรียนหรือที่
บ้านก็ได้ ส่วนมากมักมุ่งให้ผู้ เรียนท าความเข้าใจในเนื้อหาที่ เรียนเพิ่มเติม ผู้ เรียนจะสามารถ
ประเมินผลการเรียนด้วยตนเองได้ด้วยชุดการสอนชนิดนี้อาจจะจัดในลักษณะของหน่วยการสอนย่อย
หรือโมดูลก็ได้ 

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545 : 97-99) กล่าวว่า การสร้างชุดการสอนโดยทั่วไปมีขั้นตอนที่
ส าคัญดังนี ้

1. ก าหนดหมวดหมู่เนื้อหา และประสบการณ์อาจก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือบูรณาการเป็น
แบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม 

2. ก าหนดหน่วยการสอน แบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอน โดยประมาณเนื้อหาวิชาที่
จะให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้ในหนึ่งสัปดาห์ หรือ หนึ่งครั้ง 

3. ก าหนดหัวเรื่อง ผู้สอนจะต้องถามตนเองว่าการสอนแต่ละหน่วยควรให้ประสบการณ์อะไร
กับผู้เรียนบ้าง แล้วก าหนดหัวข้อเรื่องออกมาเป็นหน่วยการสอนย่อย 

4. ก าหนดความคิดรวบยอดและหลักการ จะต้องสอดคล้องกับหน่วยและหัวเรื่อง โดยสรุป
รวมแนวคิด สาระและหลักเกณฑ์ที่ส าคัญไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหาที่สอนให้สอดคล้องกัน 

5. ก าหนดจุดประสงค์ ให้สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง โดยก าหนดเป็นจุดประสงค์ทั่วไปก่อนแลว้
จึงเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่ต้องมีเงื่อนไข และเกณฑ์พฤติกรรมไว้ทุกครั้ง 
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6. ก าหนดกิจกรรมการเรยีน โดยให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมซึง่จะเปน็แนวทาง
ในการเลือกและการผลิตสื่อการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างที่ผู้เรียนปฏิบัติ 
เช่น ใบสั่งงาน การตอบค าถาม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเล่นเกม เป็นต้น 

7. ก าหนดแบบประเมินผล แบบประเมินผลต้องตรงกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใช้การ
สอบแบบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผู้สอนทราบว่าหลังจากผ่านกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วผู้เรียนได้เปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการที่ครูใช้ ถือเป็นสื่อการสอนทั้งสิ้น เมื่อ
ผลิตสื่อการสอนของแต่ละหัวข้อเรื่องแล้ว จัดสื่อการสอนไว้เป็นหมวดหมู่ในกล่องที่เตรียมไว้ ก่อน
น าไปทดลองหาประสิทธิภาพเรียกว่า ชุดการสอน 

9. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพื่อเป็นหลักประกันว่า ชุดการสอนที่ไดส้ร้างขึ้นมานั้นมี
ประสิทธิภาพในการสอน ผู้สร้างจึงจ าต้องก าหนดเกณฑ์ข้ึนล่วงหน้า โดยค านึงถึงหลักการเรียนรู้เป็น
การช่วยให้การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้บรรลุผล 

2.3.2.3 องค์ประกอบชุดการสอน 
บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 95-96) กล่าวว่า ชุดการสอนมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 
1. คู่มือการใช้ชุดการสอน เป็นคู่มือที่จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้ใช้ชุดการสอนศึกษาและปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ อาจประกอบด้วยแผนการสอน สิ่งที่ครูต้องเตรียมก่อนสอน 
บทบาทผู้เรียนและการจัดการช้ันเรียน (กรณีของชุดการสอนที่มุ่งใช้กับกลุ่มย่อย เช่น ในศูนย์การ
เรียน) 

2. บัตรงาน เป็นบัตรที่มีค าสั่งจะให้ผู้เรียนปฏิบัติอะไรบ้าง โดยระบุกิจกรรมตามล าดับ
ข้ันตอนของการเรียน 

3. แบบทดสอบวัดผลความก้าวหน้าของผู้เรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้ส าหรับตรวจสอบว่า
หลังจากเรียนด้วยชุดการสอนจบแล้ว ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ 

4. สื่อการเรียนต่าง ๆ เป็นสื่อส าหรับผู้เรียนได้ศึกษามีหลายชนิดประกอบกัน อาจเป็นสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น บทความ เนื้อหาเฉพาะเรื่อง จุลสาร บทเรียนโปรแกรม หรือประเภท
โสตทัศนูปกรณ์ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ ชุดฝึก ของจริง เป็นต้น 

2.3.2.4 ประโยชน์ชุดการสอน 
การใช้ชุดการสอนช่วยในการเตรียมสอนให้กับครูผู้สอนได้อย่างมาก เพราะครูสามารถจะ

ด าเนินการสอนตามค าแนะน าในการใช้ ง่ายต่อการเตรียมการสอน อีกทั้งสามารถเพิ่มประสบการณ์
การสอนของครูให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 
 สรุปจากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประโยชน์ของชุดการสอน คือ สามารถใช้เป็นคู่มือการสอนได้ 
ส าหรับครูผู้สอน และมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนส าหรับผู้เรียน 
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2.3.3 สื่อการสอน 
 การเลือกสื่อการสอน ชุดการสอนเป็นส่วนประกอบทีส่ าคัญมากอย่างหนึ่งที่ให้ชุดการสอนมี
ประสิทธิภาพสงูหรือต่ าดังนั้นในการสร้างชุดการสอนจะต้องเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

จริยา เหนียนเฉลย (2542 : 18-19) กล่าวถึงหลกัเกณฑก์ารเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนว่า 
1. ความเหมาะสม สือ่ที่จะใช้นั้นเหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงค์ของการสอนหรือไม ่
2. ความถูกต้อง สื่อทีจ่ะใช้ช่วยให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องหรอืไม่ในเนื้อหา 
3. ความเข้าใจ สื่อที่ใช้นั้นช่วยให้เด็กรู้จักคิดอย่างมเีหตผุลและให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม ่
4. ประสบการณ์ที่ได้รบั สื่อที่จะใช้นั้นช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์แก่นักศึกษาหรือไม่ 
5. เหมาะสมกับวัย ระดบัช้ัน จ านวนผู้เรียน ความสามารถ ความสนใจ ทกัษะและรูปแบบ

การเรียนหรือไม ่
6. เหมาะสมกับทัศนคติและทักษะของครผูู้สอนหรือไม ่
7. ใช้การได้ดี ในแง่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดีหรอืไม่ 
8. คุ้มกับราคา และการลงทุนในการผลิตและการน ามาใช้ 
9. สื่อนั้นช่วยให้ผูเ้รียนร่วมกจิกรรมตามที่ครูต้องการหรอืไม ่
10. ระยะเวลาในการเสนอสื่อการสอนน้ันเหมาะสมหรอืไม่ 
11. สื่อนั้นช่วยเสนอแนะกิจกรรมอื่น ๆ ที่นักศกึษาอาจปฏิบัติเพิม่เติมได้หรือไม ่
12. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้นั้นแค่ไหน อาทิเช่น สถานที่ แสงสว่าง สิ่งอ านวยความ

สะดวกอื่น ๆ เป็นต้น 
2.3.4 การสร้างใบงานการทดลอง 
ข้ันตอนการสร้างใบงานทดลองเริ่มต้นจากวิเคราะห์เนื้อหาตั้ง ช่ือใบงาน วิเคราะห์

ความสามารถในการปฏิบัติงานย่อย ก าหนดจุดประสงค์ของการทดลองเขียนใบงานทดลอง สร้าง
อุปกรณ์การทดลอง ทดลองเบื้องต้นตามใบงานทดลอง การประเมินผลจนกระทั่งถึงข้ันการสร้างคู่มือ
การทดลอง ซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์ที่จะสร้างใบงานทดลอง (Content Analysis) การศึกษารายละเอียดของเนื้อหา
ในการทดลองเรื่องใด ผู้สร้างการทดลองควรจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาเป็นอย่างดี 
การศึกษาเชิงวิเคราะห์และเขียนออกมาเป็นภาษาเขียนท าให้ผู้สร้างมองเห็นความสัมพันธ์ของ 
Concept และ Principle ภายในเนื้อหาเหล่าน้ัน ได้เป็นอย่างด ีและมองเห็นข้ันตอนของการทดลอง
ที่ควรจะเป็นได้อย่างชัดเจนจนสามารถก าหนด Teaching Point ที่เหมาะสม 

2. การตั้งช่ือใบงานทดลอง (Laboratory Title) ช่ือใบงานทดลอง ความหมายที่เร้าความ
สนใจ สามารถบอกขอบเขตความกว้างและความลึก ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานทดลองได้และต้อง
มีความรัดกุม 
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3. การวิเคราะห์ความสามารถในการปฏิบัติงานย่อย (Task Analysis) หมายถึง การน า
ข้ันตอนแต่ละข้ันตอนของการด าเนินงานที่ผ่านมาแล้ว มาพิจารณาวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ความสามารถที่ใช้ในการทดลอง ตลอดจนพิจารณาเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้อาศัยหลักการ
ของการวิเคราะห์ Knowledge และ Skill ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จะได้ข้อมูล ดังต่อไปนี้ ล าดับ
ข้ันและวิธีการปฏิบัติในแต่ละข้ันตอนที่ชัดเจน เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ ความรู้และทักษะที่
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และด าเนินการทดลอง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2-1 ข้ันตอนการสร้างใบงานทดลอง 

    ที่มา : สัญญา  โพธ์ิวงษ์. (2560) 
 

ภาพที่ 2-1 ข้ันตอนการสร้างใบงานทดลองการก าหนดจุดประสงค์ของการทดลอง 
(Secondary Objective) จุดประสงค์ของการทดลองนั้นควรพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม หมายถึง จุดประสงค์ที่ได้จากเนื้อหาของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง ซึ่งเป็นความรู้ 
ความเข้าใจใน Concept Principle หรือเป็นความสามารถอื่นที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการทดลอง 

สิ้นสุด 

เริ่มต้น 

ปรับปรุงแก้ไข 

วิเคราะห์เน้ือหา 

ตั้งชื่อใบงาน 

วิเคราะห์ความสามารถในการปฏิบัติงานย่อย 

ก าหนดจุดประสงค์ของการทดลอง 

เขียนใบงานทดลอง 

สร้างอุปกรณ์การทดลอง 

ทดลองตามใบงานทดลอง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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จุดประสงค์ทั่วไป หมายถึง จุดประสงค์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพหรือพัฒนากิจนิสัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ความสามารถในการเสาะแสวงหาข้อมูล ความมีระเบียบ ความสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

4. การเขียนใบงานทดลอง (Lab Sheet Development) คือการส ารวจข้อมูลที่ได้ศึกษา
วิเคราะห์แล้วมาจัดรวมกันตามหมวดหมู่ภายใต้หัวเรื่องที่เหมาะสมข้อมูลในแต่ละหัวข้อนั้นอาจจะมี
ความละเอียดมากน้อยต่างกันตามรูปแบบของใบงานทดลองที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลแนะน า
ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินงานได้ 

5. การสร้างอุปกรณ์การทดลอง (Experimental Kit Development) การสร้างอุปกรณ์นี้ ดู
จากขอบเขตใบงานทดลองว่าต้องใช้อุปกรณ์การทดลองชนิดใดบ้าง 

6. การทดลองเบื้องต้น (Try–Out Experimental Kit) การน าเอาใบทดลองที่สร้างข้ึนมา
ทดลองใช้กับนักศึกษา เพื่อหาประสิทธิภาพและอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึน 

7. การสร้างคู่มือการทดลอง (Laboratory Manual) การจัดการเรียนการสอนที่ดีนั้น ทั้ง
ผู้เรียนและผู้สอนควรจะเข้าใจตรงกันในเนื้อเรื่องและรายละเอียดของการด าเนินงาน ผู้เรียนมีใบ
ทดลองเป็นเครื่องมือด าเนินงานนั้น ผู้เรียนอาจจะไม่ทราบจุดมุ่งหมายและอาจเกิดความสงสยัข้ึนได้ใน
เรื่องนี้ ผู้สอนจะต้องรู้จุดมุ่งหมายสามารถให้ข้อมูลและควบคุมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามจุดประสงค์ที่
วางไว้ ข้อมูลใน Lab Manual นี้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถควบคุมด าเนินงานการสอนให้เป็นไปตาม
จุดประสงค์ทุกประการ 

2.3.5 การสร้างแบบทดสอบ 
แบบทดสอบเป็นเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาที่ส าคัญ และนิยมใช้มากที่สุด การทดสอบมี

ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน คือ ช่วยให้ครูได้ทราบสถานภาพของนักเรียนแต่ละคนว่ามีจุดเด่นจุด
ด้อยหรือยังขาดพื้นฐานเรื่องใด ซึ่งเป็นแนวทางให้ครูได้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 146) กล่าวว่า แบบทดสอบ หมายถึง ชุดของข้อ
ค าถามที่สร้างอย่างมีระบบ เพื่อใช้วัดพฤติกรรมของนักเรียน อาจจะวัดทางสมอง (Cognitive 
Domain) ทางด้านอารมณ์ (Affective Domain) และ ทางด้านความเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
(Psychomotor Domain) ได ้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ของนักเรียนด้านต่าง ๆ ที่
ได้รับจากประสบการณ์ในเนื้อหาวิชาที่เรียนไปแล้ว การจัดการเรียนการสอนต้องมุ่งหวังให้มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามเปา้หมายที่ตั้งไว้ ผู้สอนจะก าหนดจุดประสงค์ที่จะสามารถสงัเกตเห็นได้
และวัดได้ซึ่งเรียกว่า จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต (2528 : 70) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยสรุปหลักการของ 
บลูม และคณะ ด้านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของการเรียนรู้ไว้ 3 ด้าน ดังนี้คือ 
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1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึงพฤติกรรมด้านความสามารถของการเรียนรู้
ทางด้านสติปัญญาหรือสมอง 

2. จิตพิสัย (Affective Domain) หมายถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความรู้สึก เช่น ด้านทัศนคติ
ค่านิยม เป็นต้น 

3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระท าหรือด้าน
การปฏิบัติ 

กานดา พูนลาภทวี (2528 : 44) กล่าวถึง ประเภทของแบบทดสอบ แบ่งออกได้หลาย
ลักษณะแล้วแต่เกณฑ์ที่ยึดถือ ได้แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการตรวจดังนี้ 

1. แบบอัตนัยหรือแบบเรียงความ (Subjective or Essay Test) เป็นแบบทดสอบที่ผู้ตอบ
จะต้องรวบรวมจัดระเบียบความคิดในการตอบ แบบทดสอบประเภทนี้เหมาะในการวัดด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การตรวจให้คะแนนข้ึน อยู่กับอารมณ์ผู้ตรวจและใช้เวลามาก 

2. แบบปรนัย (Objective Test) เป็นแบบทดสอบที่มีการให้คะแนนแน่นอน เช่ือถือได้และ
ไม่ขึ้นอยู่ในอารมณ์ผู้ตรวจซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ชนิดคือ 

2.1 แบบตอบสั้น (Short Answer) 
2.2 แบบจับคู่ (Matching) 
2.3 แบบถูกผิด (True–False ) 
2.4 แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 

สุราษฎร์ พรหมจันทร์ (2530 : 95-101) กล่าวถึง การสร้างแบบทดสอบ ได้ให้ข้อคิดและ
ข้อเสนอแนะในการสร้าง แบบทดสอบเพื่อวัดผลทางการเรียนของผู้เรียนในวิชาต่าง ๆ โดยมีล าดับ
ข้ันตอนในการจัดสร้างแบบทดสอบดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์จุดประสงค์การสอนทั้งหมดของวิชา การวิเคราะห์จุดประสงค์การสอน 
เพื่อตรวจดูว่าจุดประสงค์การสอนแต่ละข้อต้องการเน้นให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมสูงถึงระดับใด และมี
ความส าคัญต่อการเรียนการสอนเพียงใด  

2. สร้างตารางวิเคราะห์ออกข้อสอบ (Test Blueprint) ตารางวิเคราะห์ข้อสอบเป็นแผนผัง
ส าหรับครูใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมในการออกข้อสอบวัดผลตามจุดประสงค์ต่าง ๆ  ของแต่ละ
หัวข้อเรื่องซึ่งมีส่วนประกอบส าคัญดังนี้ 

2.1 เนื้อหา ได้แก่ หัวข้อเรื่องและจุดประสงค์การสอนต่าง ๆ ที่ระบุเอาไว้แต่ละหัวข้อ 
2.2 รายการความสามารถทางสติปัญญา ( Intellectual Skill) ระดับต่าง ๆ ซึ่งก าหนด

จากจุดประสงค์การสอนแต่ละข้อต้องการ 
2.3 จ านวนของข้อสอบ วัดพฤติกรรมตามระดับและจ านวนจุดประสงค์การสอนต่าง ๆ 
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3. เลือกประเภทของข้อสอบที่เหมาะสมกับการวัดผล ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถทาง
สติปัญญาของผู้เรียน อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือข้อสอบแบบอัตนัยและข้อสอบปรนัย
ซึ่งข้อสอบทั้งสองประเภทนี้มีความเหมาะสมในการใช้วัดผลที่แตกต่างกันอยู่บ้าง ดังต่อไปนี้ 

3.1 ข้อสอบแบบปรนัย วัดความสามารถทางสติปัญญาระดับฟื้นคืนความรู้ (Recalled) 
และการประยุกต์ความรู้ (Applied Knowledge) ได้ดี อาจใช้ข้อสอบถูกผิด จับคู่หรือเลือกตอบ วัดก็
ได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของวิชาที่วัด 

3.2 ข้อสอบแบบอัตนัยใช้ ความสามารถทางสติปัญญาได้ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระดับการส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge) การใช้ข้อสอบแบบอัตนัยจะท าได้ค่อนข้างง่าย
ตัดปัญหาการเดาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  

ลักษณะการสร้างแบบทดสอบที่ดี แบบทดสอบที่ดีจะต้องมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
1. ความตรง (Validity) คือ ตัวเลขให้ทราบว่าแบบทดสอบนั้นสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัด

หรือไม่เพียงใด เป็นคุณลักษณะของแบบทดสอบ ที่สามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้องตรง
ความมุ่งหมาย แบ่งได้ดังนี้ 

1.1 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง ครูสอนผู้เรียนเรื่องอะไรก็
ออกข้อสอบวัดเรื่องนั้น ค าถามแบบทดสอบต้องสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร 

1.2 ความเที่ยงตรงตามโครงสรา้ง (Construct Validity) หมายถึง แบบทดสอบที่สามารถ
วัดได้ตามลักษณะหรือ ตามทฤษฎีต่าง ๆ  นั้น ดูสมรรถภาพทางสมองหรือพฤติกรรมด้านต่าง ๆ  ของ
ผู้เรียนได้ตรงตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

2.  ความเช่ือมั่น (Reliability) หมายถึง ความคงเส้นคงวาของการวัดผล การน าแบบทดสอบ
ไปทดสอบกลุ่มตัวอย่างไม่ว่าจะทดสอบกี่ครั้ง ๆ ก็ตาม คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ ต้องมีความคงที่
แน่นอนคือได้คะแนนเท่าเดิม ค่าความเช่ือมั่นจะอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ให้พิจารณาค่าเป็นบวกและควร
มากกว่า 0.7 (ล้วนและอังคณา, 2538 : 198)  

3.  ความยากง่ายของข้อสอบ (Difficulty) คือ ตัวเลขบ่งช้ีระดับความยากของข้อสอบ มีค่า
เท่ากับสัดส่วนหรือร้อยละของคนที่ตอบถูก เปรียบกับนักเรียนทั้งหมด ข้อสอบที่ดีต้องไม่ยากหรือง่าย
เกินไป ข้อสอบควรมีระดับความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 (ล้วนและอังคณา, 2538 : 209-210) 

4. อ านาจจ าแนก (Discrimination) คือ ตัวเลขที่บ่งช้ีถึงประสิทธิภาพของข้อสอบในการแยก
คนเก่ง (ได้คะแนนสูง) ออกจากคนไม่เก่ง (ได้คะแนนต่ า) คือ กลุ่มคนเก่งและกลุ่มคนอ่อนจะต้องมีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกที่ถือว่าจ าแนกคนเก่ง และอ่อนได้จะ
ใช้ค่าต้ังแต ่0.2 ข้ึนไป (ล้วนและอังคณา, 2538 : 210-211) 

5. ความเป็นปรนัย (Objectivity) ข้อสอบที่มีความเป็นปรนัยมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 
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5.1 มีความแจ่มชัดในค าถาม ผู้สอบอ่านค าถามแล้วเข้าใจตรงกัน  ไม่ตีความหมายไปคน
ละประเด็น เข้าใจค าถามว่าผู้ถามต้องการอะไร 

5.2 การตรวจให้คะแนนตรงกัน ไม่ว่าใครเป็นผู้ตรวจย่อมให้คะแนนตรงกัน 
5.3 แปลความหมายคะแนนตรงกัน 

6. ถามลึก (Searching) ลักษณะของข้อสอบที่ดี ต้องไม่ถามเฉพาะความรู้สึกความจ าเท่านั้น
ควรถามให้นักศึกษาได้รู้จักคิดหาเหตุผลในการค้นหาค าตอบ และควรวัดสมรรถภาพที่สูงข้ึนไป เช่น 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า 

7. ค าถามที่มีลักษณะยั่วยุ (Exemplary) ข้อสอบต้องมีลักษณะท้าทายให้นักศึกษาอยากท า
ไม่ง่ายหรือยากเกินไป ไม่ถามซ้ าซากจนน่าเบื่อหน่าย ตลอดจนการเรียงข้อสอบจากง่ายไปหายาก
เพราะจะช่วยย่ัวยุให้นักศึกษาอยากท าข้อสอบมากขึ้น 

8. ความยุติธรรม (Fairness) แบบทดสอบที่ดีจะต้องให้ความเสมอภาคกันไม่เปิดโอกาสให้
ผู้สอบได้เปรียบเสียเปรียบกัน ไม่ล าเอียงเข้ากับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ออกข้อสอบให้ตรงกับการ
ค้นคว้าท ารายงานเฉพาะบางกลุ่ม ท าให้คนอื่น ๆ เสียเปรียบ 

9. มีลักษณะเฉพาะ (Specificity) ผู้สอบที่สามารถตอบข้อสอบได้ถูกต้อง ต้องเป็นผู้มีความรู้
ในเรื่องนั้น ๆ มิใช่ใช้สามัญส านึกก็ตอบข้อสอบได้ 

10. มีประสิทธิภาพ (Efficiency) แบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพจะให้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด
โดยใช้เวลา แรงงานและเงินน้อยที่สุด (กานดา พูนลาภทวี, 2528 : 47) 
 จากการศึกษาการสร้างแบบทดสอบทั่วไปจะวัดพฤติกรรมของผู้เรียนทางด้านพุทธิพิสัย ด้าน
จิตพิสัย และทักษะพิสัย ด้านปฏิบัติ การเลือกท าข้อสอบปรนัย (Objective Test) หรือแบบข้อสอบ
แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) สามารถวัดหาค่าความเที่ยง และประสิทธิภาพได้ 

2.3.6 สมรรถนะ มีนักการศึกษา ได้ให้ความหมายไว้หลากหลายดังนี้  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542) อธิบาย

ความหมายของสมรรถนะว่าสมรรถนะตรงกับภาษาอังกฤษ Competency หรือ Competence 
หมายถึง คุณลักษณะที่มีส่วนช่วยให้บุคคลสามารถผลติผลงานที่มปีระสิทธิภาพหรือผลงานที่ดีเยี่ยมได้ 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548 : 4-7) อธิบายว่า สมรรถนะ หมายถึง 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้
บุคคล สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่น ๆ ในองค์กร กล่าวคือ การที่บุคคลจะ
แสดงสมรรถนะใด สมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบทั้งความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และ
คุณลักษณะอื่น ๆ เช่น สมรรถนะการบริการที่ดี คือ “สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้” 
หากขาดองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ในงาน หรือทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น การหาข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคน ใจเย็น อดทน ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วบุคคลก็ไม่
อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีได้ 
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Sanghi (2007) ให้ความหมายของค าว่า สมรรถนะ คือ ค าที่มีความใกล้เคียงกับค าว่า 
ความสามารถ แต่ค าว่าความสามารถมีความหมายคือความสามารถที่จะท าหรือความสามารถพิเศษ 
ขณะที่ค าว่าสมรรถนะมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่าความช านาญและประสบการณ์ สมรรถนะอาจ
กล่าวได้ว่า คือ คุณภาพที่ดีของคุณสมบัติการด าเนินงานที่บุคคลหนึ่งได้รับสมรรถนะจากการศึกษา 
การฝึกอบรมและประสบการณ์ 

Parry (1996 : 50) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ ว่าเป็นกลุ่มของความสามารถที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่สะท้อนตามบทบาทหรือหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน กลุ่มของ
ความสามารถนี้จะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน ที่สามารถวัดได้จากมาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับ และสามารถน ามาปรับปรุงได้ด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนา 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2548 : 22-23) กล่าวว่า Competency หมายถึง ความสามารถ หรือ
ศักยภาพ หรือสมรรถนะ ซึ่งเป็นตัวที่ก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก เป็นการตอบ
ค าถามว่า “ท าอย่างไรที่จะท าให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จ (How)” มากกว่าการตอบว่า 
“อะไรเป็นสิ่งที่หัวหน้างานคาดหวังหรือต้องการ (What)” ทั้งนี้การก าหนดความสามารถหรือ 
Competency นั้น จะแบ่งออกเป็น 3 มุมมอง ได้แก่ KSA ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งที่ถูกสั่งสมมาจากการศึกษาทั้งในสถาบัน 
การศึกษา สถาบันฝึกอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้รู้ทั้งในสายวิชาชีพเดียวกันและต่างสายวิชาชีพ 

2. ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่จะต้องพัฒนาและฝึกฝนให้เกิดข้ึนโดยจะต้องใช้ระยะเวลา
เพื่อ ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะนั้นข้ึนมา  

3. พฤติกรรมที่พึงปรารถนา (Attributes) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้เป็น เช่น ความใฝ่รู้ 
ความ ซื่อสัตย์ ความรักในองค์กร และความมุ่งมั่นในความส าเร็จ  

รัตนาภรณ์ ศรีพยัคฆ์ (2548) กล่าวว่า สมรรถนะ (Competency) มีความหมายตาม
พจนานุกรมว่า ความสามารถหรือสมรรถนะ ในภาษาอังกฤษมีค าที่มี ความหมายคล้ายกันอยู่หลายค า
ไ ด้ แก่  Capability, Ability, Proficiency, Expertise, Skill, Fitness แล ะ  Aptitude ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใช้ภาษาไทยว่า “สมรรถนะ” แต่ในบางองค์กรใช้ ค าว่า 
“ความสามารถ” หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นความรู้ ทักษะ เจตคติ ความเช่ือ 
และอุปนิสัย สามารถวัด หรือสังเกตได้จากพฤติกรรมการท างาน ซึ่งอาจเกิดจากพรสวรรค์ที่มีติดตัวมา
ตั้งแต่เกิด หรือจากประสบการณ์การท างาน  

ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2548 : 9) ได้อธิบายว่า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง 
คุณลักษณะ เช่น ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทักษะ เจตคติ ความเช่ือ ตลอดจนพฤติกรรม
ของบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ  
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สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2549 : 16) สรุปว่า สมรรถนะ (Competency) คือ ความรู้  
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic or Attributes)  
ที่ท าให้บุคคลนั้นท างานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น  

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2550) ได้แปลช่ือเรียกของ Competency ว่า “ความสามารถ 
ศักยภาพหรือ สมรรถนะ” และสรุปความหมายของ Competency ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skills) เจตคติ (Attitude) ความเช่ือ (Belief) และอุปนิสัย (Trait)  

กลุ่มที่ 2 หมายถึง กลุ่มของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ คุณลักษณะของบุคคล 
(Attributes) หรือเรียกว่า KSAs ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมในการท างานของแต่ละบุคคลที่
สามารถวัด และสังเกตเหน็ได้ กล่าวโดยสรุป สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะความสามารถของบุคคล
ที่แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลให้บุคคลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกซึ่ง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่
เกี่ยวข้องกัน สามารถวัดและสังเกตเห็นได้ อาจเกิดจากพรสวรรค์หรือการเสริมสร้างข้ึนโดยผ่านการ
ปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา 

McClelland (1973) กล่าวว่า สมรรถนะคือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่ง
สามารถผลักดันให้บุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในงานที่ตนรับผิดชอบ 
 จากการศึกษาความหมายของสมรรถนะ หมายถึง บุคลิกลักษณะความสามารถของบุคคลที่
แสดงออกเชิงพฤติกรรมส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อน ความรู้ ทักษะ และเจต
คติ ที่สามารถวัดได้ด้วยการปฏิบัติงาน หรือคุณภาพที่ดีของคุณสมบัติการด าเนินงานที่ปัจเจกบุคคล
ได้รับสมรรถนะจากการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ จนเกิดเป็นความสามารถหรือ
สมรรถนะซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่แสดงออกเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
องค์กรต้องการ 

2.3.6.1 องค์ประกอบของสมรรถนะ  
หลักตามแนวคิดของ แมคเคิลแลนด์ (McClelland) มี 5 ส่วนคือ  
1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญ เช่น 

ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น 
2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 

ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้ และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self–Concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น 
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4. บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Trait) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนที่
น่าเช่ือถือและไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น 

5. แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งท าให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นต้น 

2.3.6.2 ประเภทของสมรรถนะ สามารถจ าแนกได้เป็น 5 ประเภทคือ  
1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคนมี เป็น

ความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู้ป้องกันตัวของ จีจ้า ญาณิน 
นักแสดงช่ือดังในหนังเรื่อง “ต้มย ากุ้ง” ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม และนักกีฬา เป็นต้น
ลักษณะเหล่าน้ียากที่จะเลียนแบบ หรือต้องมีความพยายามสูงมาก 

2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการท างาน
ในต าแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักส ารวจ ก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข
การคิดค านวณ ความสามารถในการท าบัญชี เป็นต้น 

3. สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะ
องค์การนั้นเท่านั้น เช่น บริษัท เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการ
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ บริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย) จ ากัด มีความสามารถในการผลิตสี เป็นต้น 

4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญที่บุคคลต้องมี หรอื
ต้องท าเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น พนักงานเลขานุการส านักงาน ต้องมีสมรรถนะหลัก 
คือ การใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น หรือ ผู้จัดการบริษัท ต้องมีสมรรถนะหลัก 
คือ การสื่อสาร การวางแผน และการบริหารจัดการ และการท างานเป็นทีม เป็นต้น 

5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มี
ตามหน้าที่รับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าที่อาจเหมอืนแต่ความสามารถหน้าที่ต่างกัน เช่น ข้าราชการต ารวจ
เหมือนกัน แต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะด้านสืบสวน บางคนมีสมรรถนะทางการ 
ปราบปราม เป็นต้น 

2.3.6.3 การวัดสมรรถนะ จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการ หรือใช้เครื่องมือบางชนิด เพื่อวัด
สมรรถนะของบุคคล ดังนี้ 

1. ประวัติการท างานของบุคคล ว่าท าอะไรบ้างมีความรู้ ทักษะ หรือความสามารถอะไร เคย
มีประสบการณ์อะไรมาบ้าง จากประวัติการท างานท าให้ได้ข้อมูลส่วนบุคคล 

2. ผลประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานใน 5 ลักษณะ คือ 

1) ผลการปฏิบัติที่เป็นเนื้องาน เป็นการท างานที่ได้เนื้องานแท้จริง 
2) ผลงานการปฏิบัติที่ไม่ใช่เนื้องาน แต่เป็นบริบทของเนื้องาน ได้แก่ ลักษณะพฤติกรรม

ของคนปฏิบัติงาน 
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3) ผลการสัมภาษณ์ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ อาจจะเป็นการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง คือ ก าหนดค าสัมภาษณ์ไว้แล้ว สังเกตตามที่ก าหนดประเด็นไว้ กับแบบไม่มีโครงสร้าง คือ 
สอบถามตามสถานการณ์ คล้ายกับเป็นการพูดธรรมดา แต่ผู้สัมภาษณ์ต้องเตรียมค าถามไว้ในใจ โดย
ใช้กระบวนการสนทนาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สบายใจ ให้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพจริงมากที่สุด 

4) ศูนย์ประเมิน (Assessment Center) จะเป็นศูนย์รวมเทคนิคการวัดทางจิตวิทยา
หลายอย่างเข้าด้วยกัน รวมทั้งการสนทนากลุ่มแบบไม่มีหัวหน้ากลุ่มรวมอยู่ด้วยในศูนย์นี้ 

5) 360 Degree Feedback หมายถึง การประเมินรอบด้าน ได้แก่ การประเมินจาก
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกค้าเพื่อตรวจสอบความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ 

2.3.6.4 การตรวจสอบสมรรถนะ คือ การตรวจสอบว่าพฤติกรรมที่เกิดข้ึนนั้นเป็น
สมรรถนะที่ต้องการหรือไม่ โดยมีข้อสังเกตคือ  

1) เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ อธิบายได้  
2) สามารถลอกเลียนแบบได้  
3) มีผลกระทบต่อความก้าวหน้าขององค์กร  
4) เป็นพฤติกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้หลายสถานการณ์  
5) เป็นพฤติกรรมที่ต้องเกิดข้ึนบ่อย ๆ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะสามารถอธิบายได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะการ
แสดงออก ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่แสดงออกโดยการปฏิบัติงานสามารถวัดได้ และการ
ประเมิน สามารถประเมินได้ด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ หรือเนื้องาน ซึ่งมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนและการท างานให้มีความก้าวหน้าของทั้งบุคคลและองค์กรได้ในอนาคต  

 
2.4 เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
 เครื่องรับโทรทัศน์ได้มีการพัฒนาทั้งวงจรและจอภาพให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค และทันกับเทคโนโลยีรอบด้านของอิเลก็ทรอนิกส์ จึงได้ภาพที่คมชัด มีความละเอียดของภาพ
ที่สูงมากข้ึน น้ าหนักเบา ขนาดบาง และประหยัดไฟ โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ  
LCD LED และเทคโนโลยีโทรทัศน์สีแบบดิจิตอล เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ต าแหน่งของ
แผงวงจรจอ LCD LED การท างานวงจร Standby จอ LCD LED การท างานของวงจร Power 
Supply จอ LCD LED การท างานของวงจร Power ON จอ LCD LED การตรวจสอบ SOS จอ LCD 
LED และเทคโนโลยีโทรทัศน์สีแบบดิจิตอล โดยได้ศึกษาหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งของแผงวงจรจอ LCD LED  
2. การท างานของวงจร Standby จอ LCD LED  
3. การท างานของวงจร Power Supply จอ LCD LED  
4. การท างานของวงจร Power ON จอ LCD LED  
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5. การตรวจสอบ SOS จอ LCD LED  
6. เทคโนโลยีโทรทัศน์สีแบบดิจิตอล 
2.4.1 ต าแหน่งของแผงวงจรจอ LCD LED  เป็นการศึกษาจากโครงสร้างของวงจร โครงสร้าง

ของจอภาพ ที่ใช้ในเครื่องรับโทรทศัน์สีจอ LCD LED ยี่ห้อ Panasonic มี 2 แบบ คือ Edge LED LCD 
และ แบบ Direct LED LCD 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 2-2 โครงสร้างของจอภาพ แบบ Edge LED LCD 

ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์. (2560) 
 

จากภาพที่ 2-2 จะเห็นได้ว่าตัวสร้างภาพคือ LCD แต่ตัวที่ท าให้เกิดแสง (Back Light) จะใช้ 
LED 
 

LED Bar 

Open Cell 

Back Light Assemble 

DBEF (Dual Brightness 
Enhancement Film) 

Prism film 

LGP (Light Guide Plate) 

Reflection Film 

Base Metal Plate 

Diffusion Film 
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ภาพที่ 2-3 โครงสร้างของจอภาพแบบ Direct LED LCD  

ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 
 

    หมายเลข  1 :   Panel Assemble 
    หมายเลข  2 :   LF Sheet 
    หมายเลข  3 :   Diffuser Sheet 
    หมายเลข  4 :   Diffuser Sheet 
    หมายเลข  5 :   Diffuser Plate 
    หมายเลข  6 :   Reflector 
    หมายเลข  7 :   LED Array 
    หมายเลข  8 :   Bottom Cover 
 
 จากภาพที่ 2-3 จะเห็นว่าตัวสร้างภาพเป็นจอ LCD ส่วนตัวให้ก าเนิดแสงทีอ่ยู่ด้านหลังจะใช้ 
LED และตรงกลางจะมีแผ่นเกลี่ยแสงให้แสงออกมาสมบรูณ์มากยิ่งข้ึน  
ตารางที่ 2-1 จุดเด่นและจุดด้อยจอภาพ Edge LED LCD และ แบบ Direct LED LCD 
 

Edge LED LCD Direct LED LCD 
จุดเด่น 

- ใช้กระแสไฟน้อย 

- โครงสร้างของจอบาง 
 

จุดด้อย 

- ต้นทุนราคาของ Optical sheet สูงกว่า 

- ระดับความด าไม่ลกึ 

จุดเด่น 

- รูปทรงของจอดกีว่า 

- ต้นทุนราคาของ Optical sheet ถูกกว่า 

- ระดับความด าลกึ 
จุดด้อย 

- ความกว้างของจอเพิ่มมากขึ้น 
-  ใช้กระแสไฟมากข้ึน 
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ภาพที่ 2-4 ต าแหน่งของแผงวงจรจอ LCD LED รุ่น TH-L32XM6 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 2-5 ต าแหน่งของแผงวงจรจอ LCD LED รุ่น TH-L32B6 

ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 
 

 จากภาพที่ 2-4 และ 2-5 เป็นการแสดงต าแหน่งแผงวงจร หรือบอร์ดการท างาน ซึ่งสรุป
หน้าที่แต่ละบอร์ดได้ดังนี้ 
 ต าแหน่ง A-Board คือ เมนบอร์ด ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยประมวลผลกลาง 
 ต าแหน่ง P-Board คือ บอร์ดจ่ายแรงดันไฟ ท าหน้าทีจ่่ายแรงดันไฟใหก้ับวงจรส่วนต่าง ๆ 
 ต าแหน่ง K-Board  คือ บอร์ดรับสญัญาณอินฟราเรด รับสัญญาณจากรโีมทแสดงผลด้วย LED 
 ต าแหน่ง LD-Board  คือ บอร์ดไดร์ LED (ที่ท าหน้าที่ Block Light) 

P-Board 

K-Board 

P-Board 

LD-Board 

A-Board 

A-Board 

LD-Board 

K-Board 
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ภาพที่ 2-6 แสดงบล็อกไดอะแกรมการท างานเช่ือมต่อ 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 

 
 จากภาพที่ 2-6 จะเห็นได้ว่า CPU เบอร์ MT5370 เป็นอุปกรณ์สั่งการท างานทั้งหมดของ
ระบบ ให้เกิดภาพที่จอภาพ (Panel) ซึ่งภาพที่ส่งออกไปเป็น HD/FHD และเกิดเสียงที่ล าโพง โดยมี
ช่องรับสัญญาณอินพุตเข้ามาที่ 4 ช่องทางด้วยกัน คือ AV1, AV2, HDMI และ Tuner 
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2.4.2 การท างานของวงจร Standby จอ LCD LED 
 

 
ภาพที่ 2-7 บล็อกไดอะแกรมการท างานเช่ือมตอ่ 

ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 
 

จากภาพที่ 2-7  เมื่อท าการเสียบปลั๊กเครื่องรับโทรทัศน์ (เงือ่นไขการท างานของ P-Board) 
1. แรงดันไฟเอซีจะถูกส่งไปยังไดโอด Bridge Rectifier (D7102) ท าหน้าที่แปลงไฟเป็น

แรงดันไฟดีซีซึ่งจะส่งไปยัง Switching Mosfet (Q7301) และหม้อแปลง (T7301A) จะมีแรงดันไฟดซีี 
ส่วนหนึ่งถูกส่งไปเป็นไฟเลี้ยง “HV” ที่ขา 8 (IC7301) ซึ่งจะเป็นแรงดัน Start Up ส าหรับ IC7301 
โดยผ่านใช้ไดโอด D7301 เป็นตัว Rectifier และยังมีวงจรซึ่งท าหน้าที่เป็นวงจรตรวจสอบแรงดันไฟเอ
ซดี้วย Q7302 

2. เมื่อแรงดันไฟถูกส่งเข้าไปยังขา “HV” ขา 8 (IC7301) มากขึ้นจนถึงค่าแรงดันที่ก าหนดไว้ 
IC7301 จะเริ่มท างานจ่าย Switching Pulses ไปขับให้กับ Mosfet Q7301 โดยสัญญาณจะออกทีข่า 
DRV ขา 5 (IC7301) 

3. เมื่อ Q7301 เริ่มท างานมีกระแสไหลผ่านขดลวดหม้อแปลง T7301A ท าให้เริ่มจ่ายแรงดนั
เอาต์พุตออกมาเป็นแรงดันไฟ VCC ที่จะใช้จ่ายเป็นแรงดันไฟ VCC ของ IC7301 ที่ขา 6 

4. เมื่อแรงดันเพิ่มข้ึน แรงดันเอาต์พุตจากหม้อแปลงส าหรับจ่ายให้วงจร Standby จะ 
Rectifier ผ่าน D7506 เข้าขา 3 ของ IC7502 Regulator แรงดันไฟ 5.3 VS 

5. IC7502 จะจ่ายไฟออกทางขา 1 เมื่อมีแรงดันไฟเข้ามาที่ขา 5 ซึ่งได้มาจากเมื่อวงจร AC 
Detection (Q7302) ท างานต าแหน่ง Q7302 ท าหน้าที่เช็คแรงดันไฟเอซีด้านอินพุต 

6. เมื่อมีการทริกขา 5 ของ IC7502 หนึ่งครั้ง แรงดันไฟ 5.3 VS จะจ่ายออกไปที่คอนเน็ก-
เตอร์ P2 ขา 6 ผ่านทางขา 1 ของ IC7502 
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ภาพที่ 2-8 แสดงการท างานของวงจร Standby ต าแหน่ง P-Board ร่วมกบั A-Board และ K-Board 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 

 
 จากภาพที่ 2-8 เมื่อเสียบปลั๊ก เอซี เข้าเครื่องรับโทรทัศน์ (เงื่อนไขการท างานของ A-Board) 

1. แรงดันไฟ 5.3 VS จะถูกจ่ายเข้า A-Board ทางคอนเนก็เตอร์ P2 ขา 6 เข้าคอนเน็กเตอร์ 
A09 ขา 9 

2. แรงดันไฟ 5.3 VS จากขา 9 ของคอนเนก็เตอร์ A09 จะถูกส่งไปที่ Analog ASIC IC5000
ซึ่งจะเป็นตัวจ่ายไฟให้กับ Main CPU/MTK IC8001 บน A-Board 

Analog ASIC IC5000 จะแปลงแรงดันไฟ STB5V ให้เป็นแรงดันไฟ STB3.3V และ STB1.2V 
ซึ่งแรงดันไฟทั้งสองนี้จะใช้ท าให้ Microprocessor CPU ท างานและเข้าสู่การเริ่มท างานโหมด 
Standby 

3. แรงดันไฟ STB3.3V จาก Analog ASIC IC5000 นอกจากจ่ายให้กับ CPU แล้ว ยังจ่าย
ให้กับตัวรับ Remote Control และ Power LED บน K-Board ผ่านคอนเน็กเตอร์ A10 ขา 3 ไป
คอนเน็กเตอร์ K10 ขา 5 
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2.4.3 การท างานของวงจร Power Supply จอ LCD LED 

 
 

ภาพที่ 2-9 แสดงการท างานของวงจร Power Supply ต าแหน่ง P-Board 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 

 
จากภาพที่ 2-9 เมื่อเปิดสวิตช์ Power  บน P-Board : (เงือ่นไขการท างานของ P-Board) 
1. เมื่อเปิดสวิตช์ Power SW7401 บน P-Board แรงดัน “Power-ON” P2 ขา 9 ต่อลง

กราวด ์ซึ่งแรงดันนี้จะเป็นข้อมูลให้กับ IC8001 MTK ทราบว่ามีการเปิดสวิตช์แล้ว 
2. IC8001 MTK จะส่งค าสั่ง Output “TV_SUB_ON” ไปที่ P-Board โดยผ่านทางคอนเน็ก-

เตอร์ P2 ขา 8 ซึ่งค าสั่งนี้จะไปทริก Q7510 ท างานท าให้ Q7502 จ่ายไฟ P15V และ Q7501 ท างาน
จ่ายไฟ P24V 

3. เมื่อ Q7502 และ Q7501 ท างาน แรงดันไฟ P15V จะส่งผ่านขา 1, 2 และ 3 ของคอน-
เน็กเตอร์ P2 ไปที่ A-Board เพื่อน าไปใช้ในส่วนต่าง ๆ  ส่วนใน A-Board แรงดันไฟ 24 โวลต์ จะถูก
ส่งผ่านขา 7 และ 8 ของคอนเน็กเตอร์ P3 ไปที่ LD-Board ส าหรับการท างานของวงจร LED Driver 
Circuit  

4. เนื่องจากแรงดันไฟ P15V นั้นจะน าไปใช้ในหลาย ๆ วงจร แรงดันไฟ P15V จ าเป็นต้องมี
การตรวจเช็คแรงดันนี้ตลอดเวลา IC7501 จะท าการตรวจเช็คความผิดปกติของแรงดัน เมื่อมีแรงดัน
เอาต์พุตจาก IC7501 จะท าให้มีแรงดันย้อนกลับส่งไปที่  IC7301 FB ขา 2 โดยผ่านทาง Photo 
Coupler PC7301 ด้วยสัญญาณย้อนกลับนี้ IC7301 จะปรับความถ่ีในการสวิตช่ิงตามที่ต้องการ 
ดังนั้นแรงดันไฟเอาต์พุต P15V หม้อแปลงจะมีค่าคงที่ 

5. หลังจากมีการจา่ยแรงดันทัง้หมดบน A-Board IC8001 MTK จะส่งค าสั่ง “BL_ON” และ
สัญญาณ “PWMA” (“BL_PWM1”) เพื่อส่งให้กับ LD-Board ส าหรับการท างานของ LED Driver 
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2.4.4 การท างานของวงจร Power ON จอ LCD LED 
 

 
ภาพที่ 2-10 แสดงการท างานของวงจร Power ON ต าแหนง่ P-Board ร่วมกับ A-Board  

และ K-Board 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 
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จากภาพที่ 2-10 เมื่อเปิดสวิตช์เครื่องบน P-Board : (เงื่อนไขการท างานที่ A-Board) 
1. เมื่อ IC8001 MTK รับค าสั่ง “Power_ON” จาก P-Board, Analog ASIC IC5000 ยืนยัน

แรงดันไฟเริ่มต้นไปที่ IC8001MTK และส่ง Reset Pulse “STB_RST” ไปที่ IC8001 MTK เพื่อเริ่มตน้
การท างานของโปรแกรม 

2. IC8001MTK ส่งค าสั่ง “TV_SUB_ON” ออกมา ส่งค าสั่งไปยังขา 7 ของคอนเน็กเตอร์ 
A09 และ ขา 8 ของคอนเน็กเตอร์ P2 ท าให้ Q7502 และ Q7501 ในภาคจ่ายไฟท างานเพื่อจ่าย
แรงดันไฟ P15V และ 24 โวลต ์ออกมา 

3. แรงดันไฟ P15V จาก P-Board ส่งไปที่ IC5000 และ ICs (Voltage Regulators) บน     
A-Board แรงดันไฟเอาต์พุตจาก IC5000 ซึ่งเป็นค าสั่ง “DCDCEN (ENABLE)”เพื่อท าให้ IC8700 
ท างานหลังจาก IC8700 ท างาน IC8702  และ IC8703 จะท างานด้วย โดยใช้ค าสั่ง “DCDCEN2” 
ควบคุม 

4. IC8300 (PNL12V) และ IC4900 (Audio Amp) ท างานโดยค าสั่ง “AMP_SHUTDOWN” 
สั่งจาก IC 8001MTK. 

2.4.5 การตรวจสอบ SOS (Shutdown) จอ LCD LED 
 เมื่อเกิดความผิดปกติเกิดข้ึนในเครื่อง วงจรตรวจเช็ค “SOS” จะท างานและเครื่องจะหยุด
การท างานทันที LED หน้าเครื่องจะกระพริบเป็นรูปแบบต่าง ๆ จะแสดงให้รู้ว่าวงจรใดที่เกิดปัญหา 

1. อาการไฟไม่เข้า (LED ไม่ติด) อาจเกิดรหัสแสดงความผิดปกติเกิดข้ึนด้วย เมื่อเกิดปัญหานี้
เครื่องจะหยุดการท างานและไฟ LED จะดับลง 

ข้อควรระวัง เมื่อ LED กระพริบต่อเนื่องหลังจากถอดปลั๊กเครื่องแล้ว กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้
ก่อนช่ัวขณะจนกว่า LED จะหยุดกระพริบในบางข้ันตอนของการซ่อมอาจต้องถอดคอนเน็กเตอร์หรือ  
P-Board ออก ไม่อนุญาตให้เปิดเครื่องนานกว่า 30 วินาที ในขณะที่ปลดคอนเน็กเตอร์หรือบอร์ดออก 

2. เมื่อต้องการวัดค่าแรงดันไฟ ควรใช้สายวัดมัลติมิเตอร์วางไว้ที่ต าแหน่งที่ต้องการวัดก่อน
เสียบปลั๊กเครื่องกับสายแรงดันไฟเอซี เพราะว่าแรงดันที่ต้องการวัดน้ันอาจจะปรากฏข้ึนเพียงช่ัวขณะ
เท่านั้น 
 ค าเตือน ตัวเก็บประจุ C7301 (+VE) เป็นตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ เก็บประจุเอาไว้หลังจาก
ปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กไฟเอซี ดังนั้น เมื่อปลดคอนเน็กเตอร์ P2 ออก ให้ท าการคายประจุที่ค้างอยู่ที่ 
C7301 ก่อนที่จะท าการต่อคอนเน็กเตอร์ต่าง ๆ กลับเข้าไป โดยใช้ตัวต้านทานขนาด 500 โอห์ม        
5 วัตต์ ในการคายประจุก่อนที่จะท าการต่อคอนเน็กเตอร์ P2 กลับเข้าไป 
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ภาพที่ 2-11 แสดงการท างานวงจรตรวจเช็ค “SOS” ต าแหน่ง A-Board 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 

 
 วงจรป้องกันใช้ป้องกันความเสียหายที่เกิดกับตัวเครื่องหรอืเกิดจากวงจรใด ๆ  หรืออุปกรณ์ใน
ตัวเครื่องเงื่อนไขที่ท าให้เครื่องหยุดการท างานเมื่อแรงดันไฟเกิน ลัดวงจรหรือแรงดันไฟส่วนหนึ่งส่วน
ใดลดลง IC8001 MTK บน A-Board จะท าการตรวจเช็คว่ามีการทริกเข้ามาก็จะท าการหยุดการ
ท างานของเครื่องทันทีเมื่อมีความผิดปกติเกิดข้ึน วงจรป้องกันในเครื่องจะท างานและเครื่องหยุด
ท างานเข้าสู่โหมด Standby และในเวลาน้ี LED หน้าเครื่องจะกระพริบเพื่อบ่งบอกว่ามีปัญหาที่ส่วน
ใดของเครื่องจ านวนครั้งของการกระพริบของ LED จะแสดงให้รู้ว่าปัญหาเกิดจากส่วนไหน จากภาพที่ 
2-11 แสดงการท างานวงจรตรวจเช็ค “SOS” ต าแหน่ง A-Board 

NO Power/Dead (LED ดับ) 
1. ไม่มีแรงดันไฟ STB5V ไปเข้าที่ ASIC IC5000 เครื่องจะหยุดการท างานทันท ี
2. แรงดันไฟ OVP ที่ขา 7 ของ ASIC IC5000 สูงข้ึนเป็นไฮเครือ่งจะหยุดการท างานทันท ี
LED กระพริบ 1 Blink  
Backlight (BL) SOS : การท างานของ Backlight มีปัญหาแรงดันไฟ BL_SOS จะสร้างจาก 

LED Driver Board เมื่อเกิดปัญหาข้ึนในวงจร LED Driver เมื่อแรงดันไฟ BL_SOS สูงข้ึนเป็นไฮและ
แรงดันนี้จะส่งไปเข้าที่ IC8001 MTK โดยผ่านทางคอนเน็กเตอร์ P3 ขา 4, P2 ขา 11 และ A09 ขา 4 
จากนั้น IC8001 MTK จะสั่งให้เครื่องหยุดการท างานและ LED กระพริบ 1 ครั้ง 
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LED กระพริบ 3 Blink 
Power SOS :  เมื่อไม่มีแรงดันไฟ “PNL 12V” ที่ขา 18 ของ ASIC IC5000 มีแรงดันลดลง

และจะเป็นสัญญาณ SOS ไปทริกที่ IC8001 MTK โดยผ่านขา 17 เครื่องหยุดการท างานและ LED 
กระพริบ 3 ครั้ง 

LED กระพริบ 9 Blink 
Sound SOS :  เมื่อการท างานของวงจรภาคขยายเสียงมีการลัดวงจรหรือท างานมากเกินไป 

ที่ขา 18 ของ IC4900 จะเป็นโลว์ และไปเป็นสัญญาณทรกิให้กับ IC8001 MTK เครื่องหยุดการท างาน
และ LED กระพริบ 9 ครั้ง 

2.4.6 เทคโนโลยีโทรทัศน์สีแบบดิจิตอล (Digital Color Television Technology) 
การส่งสัญญาณโทรทัศน์สีระบบดิจิตอลเป็นการเปลี่ยนระบบการส่งโทรทัศน์จากระบบ        

อนาล็อกที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ไปสู่การส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีคุณภาพสัญญาณภาพและ
เสียงชัดเจน การรับสัญญาณโทรทัศน์มีการรบกวนน้อยมาก ท าให้ผู้รับบริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
สามารถรับสัญญาณที่มีคุณภาพดี การเปลี่ยนสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลมีหลักการในการเปลี่ยน
สัญญาณภาพและสัญญาณเสียง โดยใช้สัญญาณภาพมาตรฐาน (Color Composite Video Signal) 
ที่ได้รับจากกล้องโทรทัศน์สีมาเปลี่ยนเข้ารหัสเป็นระบบดิจิตอล 

สัญญาณโทรทัศน์สีมาตรฐานประกอบด้วย 
สัญญาณขาวด า  Y  = 0.30 x R + 0.59 x G + 0.11 x B 
สัญญาณส ี  CB  = 0.56 x (B-Y)  
  = -0.17 x R - 0.33 x G + 0.50 x B 

CR  = 0.71 x (R-Y)  
= +0.50 x R - 0.42 x G - 0.08 x B 

white yellow cyan green purple red blue black

0.45

0.07
0

-0.18

-0.33 -0.33

0.55

1.33 1.33
1.18

1.00
0.93

33%

1.00

0

-33%

Picture
Signal

0

0.4

1.0

 
ภาพที่ 2-12 แสดงสัญญาณโทรทัศน์สรีะบบดจิิตอล 

ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 
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การเปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล ต้องก าหนดค่าที่อ่านสัญญาณเรียกว่า 
Sampling Frequency โดยความถ่ีที่ใช้ตามหลักการจะใช้ความถ่ีสองเทา่ของความถ่ีที่ต้องการใช้ เช่น 
แถบความถ่ีสัญญาณภาพที่ใช้งาน 5 เมกะเฮิรตซ์จะต้องใช้ Sampling Frequency = 10 เมกะเฮิรตซ์
แต่การออกแบบจริงต้องค านวณหลีกเลีย่งความถ่ีที่มีผลรบกวนระบบ ก าหนดความถ่ีของสัญญาณขาว
ด า = 5.75 เมกะเฮิรตซ์ และสัญญาณสี Cb, Cr = 2.75 เมกะเฮิรตซ์ เนื่องจากสัญญาณสีก าหนด
รายละเอียดมากเท่ากับสัญญาณขาวด าพบว่าสายตาของคนเราไม่สามารถแยกความแตกต่างของ
สัญญาณสีเมื่อลดความถ่ีลงครึ่งหนึ่งก็มีผลเหมือนเดิมและท าให้ลดการส่งข้อมูลลงครึ่งหนึ่ง ส่วนระดับ
ของสัญญาณเปลี่ยน เป็นรหัสดิจิตอล (Quantization) = 8/10 Bit (8 Bit = 256 ระดับ 10 Bit = 
1024 ระดับ) การเปลี่ยนระดับสัญญาณอนาล็อก 100% เป็นสัญญาณดิจิตอล 10 Bit = 1024 ระดับ 
เมื่อมองจากเครื่องรับมาตรฐานขนาด 21 นิ้ว เห็นรายละเอียดครบถ้วน ถ้าเพิ่มรายละเอียดมากกว่า 
10 Bit จะไม่เห็นความแตกต่าง ส่วนสัญญาณเสียงจะใช้ความถ่ี 15–20,000 ครั้งต่อวินาที ใช้ 
Sampling Frequency 32 กิโลเฮิรตซ์ หรือ 44.1 กิโลเฮิรตซ์หรือ 48 กิโลเฮิรตซ์ ข้ึนกับมาตรฐานที่
ใช้งาน ระดับความดังของเสียงมาตรฐาน 16 Bit (65,536 ระดับ) สัญญาณโทรทัศน์สีเมื่อเปลี่ยนเป็น
สัญญาณดิจิตอลจะมีขนาดของข้อมูล 
  rbit  = 13.5 x 106 1/s x 10 bit + 2 x 6.75 x 106 1/s x 10 bit 

= 270 Mbit/s 
ส่วนสัญญาณเสียงสามารถส่งได้จ านวน 2 ช่องสัญญาณเสียง (Stereo) สัญญาณเสียงดิจิตอล 

ช่องละ 768 kbit/s  รวม 2 ช่องสัญญาณ  = 1.5 Mbit/s  
 

         MATRIX
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A
D

Up to 768 kbit/s

15 to 20 KHz BW
32/44.1/48 KHz
Sampling freq.

16 bitRight

A
D

Up to 768 kbit/s

15 to 20 KHz BW
32/44.1/48 KHz
Sampling freq.

16 bitLeft

= approx.
 1.5 Mbit/s

MIC

MIC

 
(ข) 

ภาพที่ 2-13 แสดงการเข้ารหสัดจิิตอลของสญัญาณโทรทัศน์ 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 

 
จากข้อมูลเข้ารหัสดิจิตอลสัญญาณโทรทัศน์เท่ากับ 270 Mbit/s (ใช้ระดับสัญญาณ 8 Bit จะ

ได้สัญญาณเท่ากับ 216 Mbit/s) ปริมาณสูงมาก หากเก็บไว้ในแผ่น CD ขนาดมาตรฐาน 700 Mb จะ
เก็บข้อมูลได้ประมาณ 700 ÷ 270 = 2.59 วินาที ดังนั้นจึงต้องพยายามลดขนาดข้อมูลให้น้อยลง โดย
การบีบอัดสัญญาณให้มีขนาดเล็กลง ในครั้งแรกออกแบบส าหรับ Video CD ลดขนาดของข้อมูลลง
เหลือเพียง 1 Mbit/s เรียกว่า MPEG-1 และขนาดข้อมูล 2-6 Mbit/s ส าหรับการส่งโทรทัศน์
มาตรฐาน เรียกว่า MPEG-2 ส่วนสัญญาณเสียงลดขนาดข้อมูลลงเหลือเพียง 100-400 kbit/s ซึ่งจะ
อธิบายหลักการในการลดขนาดของข้อมูลดังต่อไปนี้ 

การลดขนาดของข้อมูลสัญญาณโทรทัศน์สีระบบดิจิตอลโดยการน าสัญญาณโทรทัศน์สี
อนาล็อกประกอบด้วย 
   สัญญาณขาวด า  =  Y  
   สัญญาณสี  =  Cb, Cr 
 

หากไม่มีการลดขนาดแถบคลื่นความถ่ีที่ใช้งาน คือใช้แถบความถ่ี 5.75 เมกะเฮิรตซ์ ทั้ง 3 
สัญญาณ Y = Cb = Cr = 5.75 เมกะเฮิรตซ์ เรียกว่า 4 : 4 : 4 เมื่อเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอลจะมี
ข้อมูล 405 Mbit/s แต่เมื่อลดแถบความถ่ีใช้งานของสัญญาณสีลงครึ่งหนึ่งท าให้ข้อมูลลดลง เท่ากับ 
270 Mbit/s เรียกว่า 4 : 2 : 2  เนื่องจากลดรายละเอียดของสญัญาณขาวด าจะมีผลต่อการมองภาพที่
ได้จากจอเครื่องรับโทรทัศน์สีมากกว่าการลดรายละเอียดของสัญญาณสี เมื่อลดรายละ เอียดของ
สัญญาณสีลงครึ่งหนึ่งก็จะมองไม่เห็นความแตกต่างของคุณภาพ ของภาพสี จึงใช้เป็นสัญญาณ
มาตรฐานในการออกอากาศ (TV Board Casting) ส่วนสัญญาณที่ใช้ในการตัดต่อภาพในห้องส่ง
โทรทัศน์ (Studio) ใช้มาตรฐานสัญญาณ 4 : 4 : 4 เมื่อลดรายละเอียดสัญญาณสีลงเหลือ 25% จะ
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เป็น 4 : 1 : 1 แต่ไม่นิยมใช้งานเพราะคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรจึงใช้เทคนิค 4 : 2 : 0 คือในแต่ละเส้น
ของสัญญาณภาพส่งสัญญาณสี Cb และ Cr สลับกัน ท าให้ลดข้อมูลสัญญาณสีลงอีกครึ่งหนึ่ง 
มาตรฐานนี้ใช้กับ DVD หรือสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

4 : 4  : 4
2 x 2 Y Pixels

4 Cb & Cr Pixel
( No Subsampling)

4 : 2  : 2
2 x 2 Y Pixels

2 Cb & 2 Cr Pixel
( Subsampling by 2 : 1

Horizontally only)

4 : 1  : 1
4 x 1 Y Pixels

1 Cb & 1 Cr Pixel
( Subsampling by 4 : 1

Horizontally only)

4 : 2  : 0
2 x 2 Y Pixels

1 Cb & 1 Cr Pixel
( Subsampling by 2 : 1

Horizontally and Vertically)

 Y Pixels

Cb & Cr Pixel

Chrominance Subsampling Formats

 
 

ภาพที่ 2-14 แสดงการลดแถบความถ่ีของสญัญาณส ี
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 

 
จากการลดขนาดของข้อมูลสัญญาณสีแล้ว แต่ขนาดของข้อมูลยังมีปริมาณมากอยู่ จึงมีการ

คิดค้นเทคนิคในการลดขนาดของสัญญาณลง เรียกว่าใช้เทคนิคบีบอัดสัญญาณ MPEG (Moving 
Pictures Experts Group) ใช้เทคนิคแยกสัญญาณภาพออกเป็นส่วน ๆ ส่วนที่เป็นสัญญาณภาพน่ิงที่
ไม่เคลื่อนไหว (I : Intra-Frame Code Layer) ส่วนที่เป็นภาพเคลื่อนไหว (P : Forward Predicted 
Picture) และข้อมูลส่วนที่เป็นการเปรยีบเทียบส่วนที่ภาพเคลื่อนไหว (B : Bidirectional Predicated 
Picture) ดังนั้นในการส่งข้อมูลจะเป็นการส่งข้อมูลส่วนของภาพนิ่ง ส่วนที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและ
ข้อมูลเปรียบเทียบภาพเคลื่อนไหวข้อมูลภาพน่ิงส่งครั้งเดียวจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงภาพ ส่วนข้อมูล
ส่วนของภาพที่เคลื่อนไหวจะส่งตลอดเวลา หากพิจารณาแล้วจะพบว่ารายการโทรทัศน์บางรายการจะ
มีการเคลื่อนไหวของภาพไม่มาก เช่น รายการสัมภาษณ์ รายการสนทนาการส่งข้อมูลก็มีจ านวนน้อย 
ถ้ารายการบางรายการ เช่น รายการแสดงมิวสิกวิดีโอ หรือการแข่งขันกีฬา มีการลดข้อมูลไม่มาก
มาตรฐานของสัญญาณ MPEG ข้ึนอยู่กับการลดขนาดข้อมูลของสัญญาณสี คือ 4 : 2 : 2 เป็น MPEG-
2 ใช้เป็นมาตรฐานในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล ส่วน 4 : 2 : 0 เป็น MPEG-1 ใช้ส าหรับ VCD 
ส่วนมาตรฐานอื่น คือ MPEG-3 เดิมใช้กับ HDTV แต่ภายหลังเปลี่ยนมาใช้มาตรฐาน MPEG-2 และ 
MPEG-4 เป็นมาตรฐานที่มีการลดขนาดของข้อมูลให้เล็กลงอีก ใช้ส าหรับระบบมัลติมีเดีย ในระบบ
อินเตอร์เน็ต หรือเครื่องเล่นวิดีโอขนาดเล็ก ระบบ MPEG เป็นระบบการบีบอัดสัญญาณที่นิยมมากใน
ขณะนี้ ในอนาคตอาจมีการพัฒนารูปแบบเทคนิคการบีบอัดสัญญาณที่มีคุณภาพดีกว่า หากสังเกต
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รายการโทรทัศน์ดิจิตอลบางรายการภาพที่เคลื่อนไหวเร็วยังไม่เป็นธรรมชาติเหมือนโทรทัศน์ในระบบ
อนาล็อกเดิม 
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ภาพที่ 2-15 แสดงการเปรียบเทียบขนาดของข้อมูลสัญญาณโทรทัศน์ 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 

 
ตารางที่ 2-2 เปรียบเทียบมาตรฐานระบบการส่งโทรทัศน์สดีิจิตอล 

Video Format Y Size 
Color 

Sampling 
Frame Rate 

(Hz) 
Raw Data Rate 

(Mbps) 
HDTV Over air cable, satellite. MPEG2 video, 20-45 Mbps 
SMPTE296M 1280 x 720 4 : 2 : 0 24P/30P/60P 265/332/664 
SMPTE295M 1920 x 1080 4 : 2 : 0 24P/30P/60I 597/746/746 

Video production , MPEG2, 15-50 Mbps 
BT.601 720 x 80/576 4 : 4 : 4 60I/50I 249 
BT.601 720 x 80/576 4 : 2 : 2 60I/50I 166 

High quality video distribution (DVD, SDTV), MPEG2, 4-10 Mbps 
BT.601 720 x 80/576 4 : 2 : 0 60I/50I 124 

Intermediate quality video distribution (VCD, www), MPEG1, 1.5 Mbps 
SIF 352 x 40/288 4 : 2 : 0 30P/25P 30 

Video Conferencing over ISDN/Internet, H.261/H.263, 128-384 Kbps 
CIF 352 x 288 4 : 2 : 0 30P 37 

Video telephony over wired/wireless modem, H.263, 20-64 Kbps 
QCIF 176 x 144 4 : 2 : 0 30P 9.1 
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ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ได้แบ่งการส่งสัญญาณโทรทัศน์ออกเป็น 3 ลักษณะ และใช้
เทคนิคการส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ (Modulations) ต่างกัน คือ 

1. DVB-S (Digital Video Board casting-Satellite System) การส่งโทรทัศน์ดิจิตอลผ่าน
ดาวเทียม ใ ช้คลื่นสัญญาณ QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying)  ในการผสมสัญญาณ 
(Modulation) ใช้ความถ่ีเพียงความถ่ีเดียวผสมสัญญาณดิจิตอลโดยแบ่งเป็น 4 เฟส (Phase) ท าให้
สามารถส่งสัญญาณได้ 2 บิท (Bit) ต้อง ใช้ Bandwidth ขนาดใหญ่ เช่น 36 เมกะเฮิรตซ์ ส่งข้อมูลได้ 
39 Mbit/s สัญญาณคลื่นวิทยุ ไม่มีผลจากคลื่นสะท้อน (Reflections Effect) สามารถส่งรายการ
โทรทัศน์มาตรฐานได้ 4 รายการ (4 ช่อง) 

 

 
 

ภาพที่ 2-16 แสดงการส่งโทรทัศน์ดิจิตอลแบบ DVB-S 
ที่มา: สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 

 
2. DVB-C (Digital Video Board Casting-Cable System) เป็นการส่งสัญญาณโทรทัศน์สี

ในสายส่งสัญญาณ (Cable) ผสมสัญญาณกบัคลื่นความถ่ีวิทยุใช้ระบบ QAM (Quadrature 
Amplitude Modulation) เป็นการใช้คลื่นความถ่ีเดียว แต่การผสมสัญญาณใช้เทคนิคระดบัการรวม
สัญญาณ เช่น 16-QAM, 64-QAM และมกีารพฒันาใหเ้พิ่มประสิทธิภาพเป็น 128-QAM , 256-QAM 
ข้อดีในระบบนี้ไม่มีการรบกวนจากสัญญาณภายนอก และผลจากคลื่นสะท้อน (Reflections Effect)
ส าหรับส่งสัญญาณ 8 เมกะเฮริตซ์ ใช้ 64-QAM ในการสง่สญัญาณจะได้ข้อมลู 38.5 Mbit/s 

 



44 
 

 

4 QAM

16 QAM

64 QAM

2 bits
Per carrier 4 bits

Per carrier

6 bits
Per carrier

00

0000

000000

 
 

ภาพที่ 2-17 แสดงการส่งโทรทัศน์ดิจิตอลแบบ DVB-C 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 

 
3. ระบบแพร่ภาพดิจิตอลภาคพื้นดิน (DVB-T/DVB-T2) 
3.1 DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) เป็นการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล

ภาคพื้นดินใช้เทคนิคผสมคลื่นวิทยุ COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 
เป็นการแบ่งคลื่นส่งวิทยุเป็นคลื่นสัญญาณวิทยุย่อย ๆ หลายความถ่ี คือ ระบบ 2K Mode = 1705 
Carriers และ ระบบ 8K Mode = 6817 Carriers  โดยในแต่ละคลื่นความถ่ีย่อยสามารถผสม
สัญญาณวิทยุในระบบ QPSK เนื่องจากระบบการส่งใช้คลื่นความถี่มากและในการส่งสัญญาณมีการ
สะท้อนของคลื่นสัญญาณมากจึงต้องออกแบบต่างจากการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมและในเคเบิล ใน
การรับสัญญาณอาจมีความผิดพลาดจึงมีการใช้ Error Correcting (Reed-Solomon) 

3.2 DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Second Generation Terrestrial)  เป็นทาง 
เลือกในการส่งโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลของประเทศไทย โดยท าการทดลองส่งโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลภาคพื้นดินครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 โดยติดตั้งเครื่องส่งโทรทัศน์ที่อาคารใบหยก 2 
ออกอากาศในช่อง 47 ความถ่ี 678-686 เมกะเฮิรตซ์ เครื่องส่งโทรทัศน์ก าลังส่ง 250 วัตต์ ก าลังส่ง 
ออกอากาศ 2.5 กิโลวัตต์ รายการโทรทัศน์ที่ใช้ในการออกอากาศ คือ ไอทีวี ช่อง 9 อสมท. สทท.11 
และยูบีซี 

DVB-T2 พัฒนาจากระบบ DVB-T โดยกลุ่มประเทศยุโรปเป็นระบบการส่งโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ 

ประเทศไทยในขณะนี้ส่งออกอากาศด้วยระบบอนาล็อก ในอดีตประเทศไทยได้มีการเปลี่ยน
ระบบการส่งโทรทัศน์ขาวด าระบบ 525 เส้น มาตรฐานการส่งสัญญาณ (FCC) ต่อมามีการเปลี่ยน
ระบบการส่งโทรทัศน์เปน็การสง่โทรทศัน์สี ระบบ 625 เส้น ส่งสัญญาณสีระบบ PAL และใช้มาตรฐาน
ส่งสัญญาณ (CCIR) ประเทศไทยเลิกสง่โทรทศัน์ภาคพื้นดินในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) ตามที่สหภาพ
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วิทยุโทรคมนาคมโลก (ITU) ประกาศให้ทั่วโลกหยุดการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อก ท าให้ประเทศไทย
ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการส่งจากอนาล็อกในปัจจุบัน เป็นการส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

ผู้รับบริการโทรทัศน์ดิจิตอล จะได้รับผลกระทบด้านการเปลี่ยนเครื่องรับโทรทัศน์ใหม่ หรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์รับสญัญาณบางสว่นที่เรยีกว่า SET TOP BOX DVB-T2 เป็นตัวรับสัญญาณดิจิตอลเข้า
กับเครื่องรับโทรทัศน์ 

สรปุได้ว่า  
1. LCD TV ให้คุณภาพของภาพหรือมิติของภาพที่ดอ้ยกว่า พลาสมา ทีวี (Plasma TV) มี

ข้อดีเรื่องการออกแบบทีบ่างและน้ าหนักเบา ประหยัดไฟมากกว่า ท าให้กระแสความนิยมของลูกค้า
มากขึ้น ปัจจุบันเฉพาะขนาด 32-55 นิ้ว ความแตกต่าง หน้าที่ของจอภาพหรอืการแสดงผลของภาพ
ต่างกันที่ตัวสร้างภาพหรือจอภาพ 

2. LCD TV ใช้ Black Light (หรือเรียกว่าใช้แสงที่ส่องด้านหลัง ที่อยู่หลังผลึกของ LCD ว่า
เป็นชนิดใด) 

1) ก่อนปี 2012 หรือ ก่อนปี 2555 ใช้ชนิด LCD และบางยี่ห้อที่ผลิต TV ขายใช้ LED 
2) ตั้งแต่ปี 2012 หรือ ปี 2555 การตอบรับของลูกค้าให้ความนิยมชนิด LED มากขึ้น ท า

ให้ผู้ผลิตใช้ชนิด LED เป็น Black Light ทั้งหมด โดยมีการจัดวาง 2 แบบ คือ Edge LED LCD (เรียง
รอบขอบจอ) และ แบบ Direct LED LCD (เรียงเต็มพื้นที่ทั้งจอ) ท าให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปเรียกช่ือ
ของชนิด Black Light แทนที่ช่ือตัวก าเนิดภาพ ดังนั้นที่ถูกต้อง คือ LCD TV หรือจะต้องเรียกว่า LCD 
LED TV จึงจะถูกต้องต าแหน่งของบอร์ดในเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มีดังนี ้
 A-Board คือ เมนบอร์ด ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยประมวลผลกลาง 
 P-Board คือ บอร์ดจ่ายแรงดันไฟ ท าหน้าที่จ่ายแรงดันไฟให้กบัวงจรส่วนต่าง ๆ 
 K-Board คือ บอร์ดรบัสญัญาณอินฟราเรด รับสัญญาณจากรีโมทแสดงผลด้วย LED 

 LD-Board คือ บอร์ดไดร์ LED (ท าหน้าที่ Black Light) ซึง่ถ้า LD-Board  
 เสียต้องเปลี่ยนจอภาพ 
3. การส่งโทรทัศน์ทั้งระบบขาวด า ระบบโทรทัศน์สี และโทรทัศน์สีระบบดิจิตอล เป็นการ

พัฒนาเทคโนโลยีด้านสัญญาณโทรทัศน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน โดยมองประโยชน์ผลกระทบของ
ผู้รับบริการเป็นหลัก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์จะต้องค านึงถึงลูกค้า
ผู้รับบริการ จะต้องท าให้ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ทั้งด้านรายการ ด้านเทคนิค และประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

4. ดิจิตอลทีวี คือ ระบบการส่งสัญญาณทั้งภาพและเสียงผ่านเครื่องส่งสัญญาณภาคพื้นดิน 
ซึ่งเป็นสัญญาณดิจิตอลไปยังตัวรับสญัญาณที่เช่ือมต่อกับโทรทัศน์ การส่งสัญญาณแบบดิจิตอลนี้จะท า
ให้ได้รับชมภาพและเสียงที่คมชัดระดับ High Definition และมีจ านวนช่องที่ฟรีทีวีเพิ่มมากข้ึน 40 
กว่าช่อง สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
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ช่องทางที่ 1 เลือกใช้ทีวีที่มีตัวรับสัญญาณ ดิจิตอล จูนเนอร์ (Digital Tuner) แบบ DVB-T2 
ในตัวเครื่อง โดยเสาสัญญาณจะส่งสัญญาณดิจิตอลมายังตัวรับสัญญาณที่บ้านเพื่อส่งต่อเข้ากับทีวี 
เพียงเท่านี้ก็จะรับชมสัญญาณดิจิตอลได้ทันที 

ช่องทางที่ 2 หากเครื่องรับโทรทัศน์มตีัวรับสญัญาณแบบอนาล็อกสามารถใช้ SET TOP BOX 
DVB-T2 เป็นตัวรับสัญญาณดิจิตอลได้โดยเช่ือมต่ออุปกรณ์ดังกล่าวเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ 

 
2.5 การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2520 : 135-143) กล่าวว่า “เมื่อผลิตสื่อหรือชุดการสอน ก่อนน าไปใช้
จะต้องน าสื่อหรือชุดการสอนที่ผลิตข้ึนไปทดสอบประสิทธิภาพเพื่อดูว่า สื่อหรือชุดการสอนท าให้
ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนหรือไม่ มีประสิทธิภาพในการช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเพียงใด มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์หรือไม่ และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจาก
สื่อหรือชุดการสอนในระดับใด ดังนั้นผู้ผลิตสื่อการสอนจ าเป็นจะต้องน าสื่อหรือชุดการสอนไปหา
คุณภาพ เรียกว่า การทดสอบประสิทธิภาพ” 

2.5.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง สภาวะหรือคุณภาพของสมรรถนะในการด าเนินงาน 

เพื่อให้งานประสบความส าเร็จโดยใช้เวลา ความพยายาม และค่าใช้จ่ายคุ้มค่าที่สุด ตามจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้ให้เกิดผลลัพธ์ โดยก าหนดเป็นอัตราส่วนหรือร้อยละระหว่างปัจจัยน าเข้า กระบวนการและ
ผลลัพธ์ (Ratio between Input, Process and Output) ค าว่าประสิทธิภาพ มักสับสนกับค าว่า
ประสิทธิผล (Efficiency) ซึ่งเป็นค าที่คลุมเครือ ไม่เน้นปริมาณ และมุ่งหวังให้บรรลุจุดประสงค์และ
เน้น การท าสิ่งที่ถูกที่ควร (Doing the right thing) ดังนั้น สองค านี้จึงมักใช้คู่กัน คือ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2.5.2 ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพ 
การทดสอบประสทิธิภาพของสือ่หรือชุดการสอน หมายถึง การหาคุณภาพของสื่อหรือชุดการ

สอน โดยพิจารณาตามข้ันตอนของการพัฒนาสื่อหรือชุดการสอนแต่ละข้ัน “Developmental 
Testing” 

Developmental Testing คือ การทดสอบคุณภาพของการผลิตสื่อหรือชุดการสอน
ตามล าดับข้ันเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบของต้นแบบช้ินงาน ให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับการผลิตสื่อและชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพ หมายถึง การน าสื่อหรือ
ชุดการสอนไปทดสอบด้วยกระบวนสองข้ันตอน คือ การทดสอบประสิทธิภาพใช้เบื้องต้น (Try Out) 
และทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง (Trial Run) เพื่อหาคุณภาพของสื่อตามข้ันตอนที่ก าหนดใน 3 
ประเด็น คือ การท าให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน การช่วยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนและท าแบบ
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ประเมินสุดท้ายได้ดีและการท าให้ผูเ้รียนมคีวามพึงพอใจ น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเผยแพร่
เป็นจ านวนมาก 

2.5.2.1 การทดสอบประสิทธิภาพใช้เบื้องต้น เป็นการน าสื่อหรือชุดการสอนที่ผลิต
ข้ึนเป็นต้นแบบ (Prototype) แล้วไปทดสอบประสิทธิภาพใช้ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในระบบ เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนให้เท่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และปรับปรุงจนถึงเกณฑ์ 

2.5.2.2 การทดสอบประสิทธิภาพสอนจริง หมายถึง การน าสื่อหรือชุดการสอนที่ได้
ทดสอบประสิทธิภาพการใช้และปรับปรุงจนได้คุณภาพถึงเกณฑ์แล้วของแต่ละหน่วย ทุกหน่วยในแต่
ละวิชาไปสอนจริงในช้ันเรียนหรือในสถานการณ์การเรียนที่แท้จริงในช่วงเวลาหนึ่ง อาทิ 1 ภาค
การศึกษาเป็นอย่างน้อย เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนน าไปเผยแพร่และผลิตออกมา
เป็นจ านวนมาก การทดสอบประสิทธิภาพทั้งสองข้ันตอนจะต้องผ่านการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา โดย
ต้องด าเนินการวิจัยในข้ันทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นและอาจทดสอบประสิทธิภาพซ้ าในข้ันทดสอบ
ประสิทธิภาพใช้จริงด้วยก็ได้ เพื่อประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาทางไกลนานาชาติ 

2.5.3 ความจ าเป็นที่จะต้องหาประสิทธิภาพ 
การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน มีความจ าเป็นด้วยเหตุผล 3 ประการคือ 

2.5.3.1 ส าหรับหน่วยงานผลิตสื่อหรือชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพช่วย
ประกันคุณภาพของสื่อหรือชุดการสอนว่าอยู่ในข้ันสูง เหมาะสมที่จะลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 
หากไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพเสียก่อนแล้ว เมื่อผลิตออกมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ดี ก็จะต้องผลิตหรือ
ท าข้ึนใหม่เป็นการสิ้นเปลืองทั้งเวลา แรงงาน และเงินทอง 

2.5.3.2 ส าหรับผู้ใช้สื่อหรือชุดการสอน สื่อหรือชุดการสอนที่ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพจะท าหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยสอนได้ดี ในการสร้างสภาพการเรียนให้ผู้เรียนได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่มุ่งหวัง บางครั้งชุดการสอนต้องช่วยครูสอน บางครั้งต้องสอนแทนครู 
ดังนั้น ก่อนน าสื่อหรือชุดการสอนไปใช้ ครูจึงควรมั่นใจว่า ชุดการสอนน้ันมีประสิทธิภาพในการช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนจริง การทดสอบประสิทธิภาพตามล าดับข้ันจะช่วยให้เราได้สื่อหรือชุดการสอนที่
มีคุณค่าทางการสอนจริงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2.5.3.3 ส าหรับผู้ผลิตสื่อหรือชุดการสอน การทดสอบประสิทธิภาพจะท าให้ผู้ผลิต
มั่นใจไดว่้าเนื้อหาสาระที่บรรจุลงในสื่อหรือชุดการสอนมีความเหมาะสม ง่ายต่อการเข้าใจ อันจะช่วย
ให้ผู้ผลิตมีความช านาญสูงข้ึน เป็นการประหยัดแรงสมอง แรงงาน เวลาและเงินในการเตรียมต้นแบบ 

2.5.4 การก าหนดประสิทธิภาพ 
2.5.4.1 ความหมายของเกณฑ์ (Criterion) เกณฑ์เป็นขีดก าหนดที่จะยอมรับว่าสิ่ง

ใดหรือพฤติกรรมใดมีคุณภาพหรือปริมาณที่จะรับได้ การตั้งเกณฑ์ ต้องตั้งไว้ครั้งแรกครั้งเดียว เพื่อจะ
ปรับปรุงคุณภาพให้ถึงเกณฑ์ข้ันต่ าที่ตั้งไว้ จะตั้งเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพไว้ต่างกันไม่ได้ เช่น 
เมื่อมีการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ตั้งเกณฑ์ไว้ 60/60 แบบกลุ่ม ตั้งไว้ 70/70 ส่วนแบบสนาม
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ตั้งไว้ 80/80 ถือว่าเป็นการตั้งเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้เป็นเกณฑ์ต่ าสุด ดังนั้นหาก
ต้องการทดสอบคุณภาพของสิ่งใดหรือพฤติกรรมใดได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
หรืออนุโลมให้มีความคลาดเคลื่อน ต่ า หรือสูงกว่าประสิทธิภาพที่ตั้งไว้เกิน 2.5 ก็ให้ปรับเกณฑ์ข้ึนไป
อีกข้ัน แต่หากได้ค่าต่ ากว่าประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ ต้องปรับปรุงและน าไปทดสอบประสิทธิภาพใช้หลาย
ครั้งในภาคสนามจนได้ค่าถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 

2.5.4.2 ความหมายของเกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของสื่อ
หรือชุดการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรยีนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นระดับที่ผลิตสือ่หรอืชุดการสอน
จะพึงพอใจ หากสื่อหรือชุดการสอนมีประสทิธิภาพถึงระดับนั้นแล้ว สื่อหรือชุดการสอนน้ันก็มีคุณค่าที่
จะน าไปสอนนักเรียน และคุ้มแก่การลงทุนผลิต ออกมาเป็นจ านวนมาก การ ก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพกระท าได้ โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน 2 ประการคือ พฤติกรรมต่อเนื่อง 
(กระบวนการ) ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 = Efficiency of Process (ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ) และพฤติกรรมสุดท้าย (ผลลัพธ์) ก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น  E2 = Efficiency of 
Product (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) 

1. ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional Behavior) คือประสิทธิผลต่อเนื่อง 
ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยของผูเ้รยีน เรียกว่า “กระบวนการ” (Process) ที่เกิดจากการประกอบ
กิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การท าโครงการ หรือรายงานเป็นกลุ่มและรายงานบุคคล ได้แก่ งานที่มอบหมาย 
และกิจกรรมอื่นใดที่ผู้สอนก าหนดไว้ 

2. ประเมินพฤติกรรมสุดทา้ย (Terminal Behavior) คือประเมินผลลพัธ์ (Product) 
ของผู้เรียน โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอบไล่ ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน
จะก าหนดเป็นเกณฑ์ ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นทีพ่ึงพอใจ โดยก าหนดให้ผล
เฉลี่ยคะแนนการท างานและการประกอบกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมด ต่อร้อยละของผลประเมินหลัง
เรียนทั้งหมด นั่นคือ E1/E2 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ตัวอย่าง 
80/80 หมายความว่า เมื่อเราเรียนจากสื่อหรือชุดการสอนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถท าแบบฝึกปฏิบัติ 
หรืองานได้ผลเฉลี่ย 80 % และประเมินหลังเรียนและงานสุดท้ายได้ผลเฉลี่ย 80 % การที่จะก าหนด
เกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดน้ัน ให้ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาตามความพอใจ โดยพิจารณาพิสัยการเรียนที่
จ าแนกเป็นวิทยพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และทักษะพิสัย (Skill 
Domain) ในขอบข่ายวิทยพิสัย (เดิมเรียกว่า พุทธิพิสัย) เนื้อหาสาระที่เป็นความรู้ความจ ามักจะตั้งไว้
สูงสุดแล้วลดต่ าลงมาคือ 90/90, 85/85, 80/80 ส่วนเนื้อสาระที่เป็นจิตพิสัย จะต้องใช้เวลาไปฝึกฝน
และพัฒนา ไม่สามารถท าให้ถึงเกณฑ์ระดับสูงได้ในห้องเรียน หรือในขณะที่เรียน จึงอนุโลมให้ตั้งไว้ต่ า 
ลง นั่นคือ 80/80, 75/75 แต่ไม่ต่ ากว่า 75/75 เพราะเป็นระดับความพอใจต่ าสุด จึงไม่ควรตั้งเกณฑ์
ไว้ต่ ากว่านี้ หากตั้งเกณฑ์ไว้เท่าใด ก็มักได้ผลเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากระบบการสอนของไทยปัจจุบัน 
(2520) ได้ก าหนดเกณฑ์โดยไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 0/50 นั้นคือ ให้ประสิทธิภาพ
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กระบวนการมีค่า 0 เพราะครูมักไม่มีเกณฑ์เวลาในการให้งานหรือแบบฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน ส่วน
คะแนนผลลัพธ์ิที่ให้ผ่านคือ 50 % ผลจึงปรากฏว่า คะแนนวิชาต่าง ๆ ของนักเรียนต่ าในทุกวิชา เช่น 
คะแนนภาษาไทยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเฉลี่ยแต่ละปีเพียง 15 % เท่าน้ัน 

2.5.5 เกณฑ์การหาประสทิธิภาพชุดการสอน 
เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต (2528 : 284-292) กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่ได้จาก

การวัดผลค่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมด จากการท าแบบฝึกหัดหลังบทเรียนทุกหัวข้อเรื่องและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพไว้หลากหลาย
คือ 80/80, 85/85 และ 90/90 ข้ึนอยู่กับธรรมชาติของรายวิชา และเนื้อหาที่น ามาท าการสร้างชุด
การสอนดังนี้ 

80 ตัวแรก คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ วัดจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนทุกหัว
เรื่องรวมกันโดยคิดเป็นร้อยละ 

80 ตัวหลัง คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่วัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลัง
เรียนครบทุกหัวเรื่องโดยคิดเป็นร้อยละ 

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพนิยมตั้งไว้ 90/90 ส าหรับเนื้อหาที่เป็นความจ าและไม่ต่ ากว่า 
80/80 ส าหรับวิชาทักษะ เช่น ภาษา เพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมคิดตามระยะเวลา ไม่สามารถ
เปลี่ยนและวัดได้ทันทีที่เรียนเสร็จไปแล้ว 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ สมเชาว์ เนตรประเสรฐิ  และสุดา สินสกุล (2520 : 136–137) ได้กล่าวว่า
ชุดการสอนที่สร้างข้ึนจะมีประสิทธิภาพในการสอนได้นั้นผู้สร้างจะต้องก าหนดเกณฑ์  โดยค านึงถึง
หลักการที่ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนบรรลุผล ดังนั้น
การก าหนดเกณฑ์ต้องค านึงถึงกระบวนการและผลลพัธ์โดยก าหนดตัวเลขเปน็ร้อยละของคะแนนเฉลีย่
มีค่าเป็น E1/E2  

การประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง คือ ประเมินผลต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย ๆ 
หลายพฤติกรรมเรียกว่า กระบวนการ (Process)  ของผู้เรียนที่สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม 
(รายงานของกลุ่ม) และรายงานรายบุคคล ได้แก่ งานที่มอบหมายและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผู้สอนก าหนด 

E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็นร้อยละของคะแนนที่นักเรียนได้รับโดยเฉลี่ย
จากการท าแบบฝึกหัดและการประกอบกิจกรรม 

E2 คือ ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (พฤติกรรมที่เปลีย่นในตัวผู้เรยีนหลงัเรียน) คิดเป็นร้อยละ
ของคะแนนที่นักเรียนได้รับจากการทดสอบหลังเรียน 

บุญชม  ศรีสะอาด (2541 : 156) ให้แง่คิดเกี่ยวกับการก าหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ 
1. การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพสามารถก าหนดได้หลากหลายข้ึนกับผู้วิจัยได้ก าหนดถ้า

ต้องการประสิทธิภาพสูงก็ก าหนดค่าไว้สูง เช่น  90/90 แต่การก าหนดเกณฑ์ไว้สูงอาจพบปัญหาว่าไม่
สามารถบรรลุเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ได้ การที่จะท าให้ผู้เรียนส่วนมากท าคะแนนได้จวนเต็มมีค่าเฉลี่ยคือ 
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ร้อยละ 90 ข้ึนไปไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นจึงไม่ค่อยพบว่ามีการตั้งเกณฑ์  90/90 ในงานวิจัยบางเรื่อง ตั้ง
เกณฑ์ไว้ต่ ากว่า 80 ทั้งด้านกระบวนการและผลโดยรวม เช่นตั้งเกณฑ์ 70/70 ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่า
เรื่องนั้นโดยธรรมชาติแล้วเป็นเรื่องที่ยาก เช่น วิชาเรขาคณิต เป็นต้น 

2. การตั้งเกณฑ์ไว้สูงจะพบว่าไม่อาจบรรลุผลได้ อย่างไรก็ตามไม่ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ าเกินไป  
เช่น 70/70 เพราะสิ่งที่ครูพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพจริงต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลระดับสูง
เป็นส่วนใหญ่การตั้งเกณฑ์ 50/50 หรือ 60/60 แสดงว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนได้โดยเฉลีย่ครึ่งหนึ่งของ
คะแนนเต็มหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อย (60 %) ไม่เพียงพอควรพัฒนาได้มากกว่าน้ัน 

3. การเขียนเกณฑ์ 80/80 ไม่ได้หมายถึงอัตราส่วนหรือสัดส่วนระหว่าง 2 ส่วนนี้ โดยทั่วไป 
ไม่ได้แปลความหมายโดยน ามาเปรียบเทียบกัน ดังนั้นครูผู้วิจัยอาจไม่เขียนในรูป 80/80 แต่เขียนใน
รูปอื่น เช่น 80, 80 หรือ แม้กระทั่งเขียนว่า 80 % ทั้งกระบวนการและผลโดยรวมก็ได้ การเขียน  
80/80 เป็นเพียงการแยกส่วนของประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึ่งเป็นเลข 80 ตัวหน้ากับ
ประสิทธิภาพของผลโดยรวม ซึ่งเป็นเลข 80 ตัวหลัง 

4. ผู้วิจัยอาจตั้งเกณฑ์ 2 ส่วนไม่เท่ากัน เช่น ตั้งเกณฑ์เป็น 70/80 หมายถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการใช้ 70 % ส่วนประสิทธิภาพของผลโดยรวมใช้ 80 % ซึ่งไม่นิยมก าหนดในลักษณะ
ดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามไม่จ าเป็นที่จะท าอะไรให้สอดคล้องกับความนิยม  ข้อส าคัญคือเหตุผล
เบื้องหลังของการตั้งเกณฑ์ อธิบายได้ว่าการตั้งเกณฑ์แบบนั้นมีความเหมาะสม มีเหตุผลที่ดีกว่า 
 
2.6 ความพึงพอใจ 

2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
ปิยวรรณ สังข์จันทราพร (2547 : 56) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกชอบพอใจที่สืบ

เนื่องมาจากทัศนคติ ที่มีต่อการปฏิบัติงาน อาจเกิดจาก ความมั่งคง ปลอดภัย ความก้าวหน้าที่ 
ผลตอบแทน เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนสนองความต้องการของบุคคล ความพึงพอใจ ก่อเกิดความสุข
สบายใจ เป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน  

รัตนา รักนิยม (2550 : 49) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกชอบพอใจ ท าให้เกิดความ
สบายใจ เป็นความสุข ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน สืบเนื่องมาจากทัศนคติ อันซึ่งเกิดจากองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงปลอดภัย ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผลตอบแทน ตลอดจนการสนอง
ความต้องการของบุคคล เป็นต้น 
 สรุปความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เป็นการตอบสนองความต้องการของบุคคลท าให้รู้สึก พอใจ อันมีผลต่อการปฏิบัติงานหรือมีส่วนร่วม
จนส าเร็จ หรือบรรลุจุดหมายต่อสิ่งนั้นได้ 

2.6.2 ทฤษฎีการสร้างความพึงพอใจในการเรยีน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจ
ในการเรียนมีดังนี้ 
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ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of need) ที่กล่าวว่า
มนุษย์ทุกคนมีความต้องการเหมือนกัน แต่ความต้องการนั้น มีเป็นล าดับข้ัน ซึ่งเขาได้ตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ 5 ข้ันดังนี้ (Maslow 1943, 1944 and 1966 cited by Trotzer, 
1977 ; กรมวิชาการ, 2545 : 34-37) 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Need) ได้แก่ ความต้องการอาหาร เสื้อผา้ 
ความต้องการทางเพศ ทุกวัยมีความต้องการในข้ันนี้เหมือนกัน แต่ต่างกันมคีวามอดทน การจัดความ
ต้อง ความต้องการในข้ันน้ี ถ้าขาดหายไปจะมีผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาตนเอง เช่น ผู้เรียนอาจ
ไม่สนใจร่วมกิจกรรมการเรียน เพราะความไม่สบายกาย การหิวกระหาย หรือที่นั่งไม่สบาย ครูจะ
ตระหนักถึงความส าคัญในข้ันน้ีและให้ความสนใจไต่ถามผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอน 

 2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) มนุษย์ทุกคนต้องการความปลอดภัย
เป็นพื้นฐานของชีวิต บุคคลส่วนใหญ่มักเกิดจากความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ ทั้งในสังคมและร่างกาย เมื่อ
บุคคลเกิดความรู้ ก็จะสูญเสีย เกิดความวิตกกังวล และเพิ่มการปกป้องตนเอง มีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติของการไว้วางใจซึ่งกันและกัน การช่วยให้คลายความวิตกกังวล และก่อให้เกิดความเช่ือมั่น
ในตนเองมากขึ้น ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย แบ่งออกได้ 5 ประการ 1) ความต้องการความ
มั่นคงและปลอดภัยทางด้านร่างกาย (Physical Safety) 2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยทางจดุ 
(Material Safety) 3) ความต้องการความเช่ือมั่นในตนเอง (The need for Self-Confidence) 4) 
ความต้องการไว้วางใจผู้อื่น (The need to Trust Others) 5) ความต้องการได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้อื่น (The Need To Be Trusted by other)  

3. ความต้องการรักและมีส่วนร่วม (Love and Belonging) มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนา
ความรักความผูกพันจากผู้อื่น การไม่ได้รับความรักและความผูกพันจากครอบครัว เพื่อน หรือบุคคล
ทั่วไป เป็นผลให้บุคคลเกิดความว้าเหว่ และรู้สึกว่าตนอยู่อย่างโดดเดี่ยว ความต้องการความรักและ
การมีส่วนร่วม เริ่มต้นจากความต้องการการยอมรับจากผู้อื่นหรือกลุ่มที่ตนพอใจ แล้วการยอมรับใน
ตนเอง ผู้เรียนมักต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน ผู้เรียนบางคนอาจประสบปัญหาการมีสัมพันธ์
ทางสังคม ท าให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวจากการไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น และอาจมีความรู้สึกไม่ดีต่อ
ตนเองไม่ชอบและไม่ยอมรับในตนเอง ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม
จึงมีส่วนช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการความรักการมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 

4. ความต้องการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) ความต้องการเห็นคุณค่าในตนเองเป็น
การแสวงหาการยอมรับนับถือจากผู้อื่น และจากตนเอง ความต้องการนี้จะได้รับการตอบสนอง เมื่อ
บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เข้มแข็ง เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ขณะที่ผู้เรียนประสบ
ปัญหาส่วนใหญ่จะมแีนวโน้มคิดว่าตนเองไม่มีค่า และคิดว่าคนอื่นคิดว่าตนเองไม่มีค่าเช่นกัน ดังนั้น ครู
ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มซึ่งจากบรรยากาศของการท างานเป็นกลุ่มที่มีครูคอย
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เอื้ออ านวย และจัดสถานการณ์ให้สมาชิกทุกคนมีหน้าที่และบทบาทตามความถนัดและความสามารถ
ของตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนมีค่าและความส าคัญ 

5. ความต้องการบรรลุภาวะสัจการแห่งตน (Self-Actualization) ความต้องการบรรลุภาวะ
สัจการแห่งตนเอง เป็นความปรารถนาของมนุษย์ที่จะพัฒนาตนเอง อย่างเต็มขีดสูงสุดแห่ง
ความสามารถ เป็นแรงจูงใจให้มนุษย์กระท าสิ่งต่าง ๆ เพื่อการมีชีวิตเป็นธรรมชาติมีความเช่ือมั่นและ
ยอมรับตนเอง มีพลังในการช่วยเหลือผู้อื่น มีส านึกที่ดีต่อสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความ
ยืดหยุ่น มีความสามารถพิจารณาปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลางมากกว่า ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
ของปัญหา สามารถพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ด้วยจิตใจที่กว้างขวาง 

อารี พันธ์มณี (2542 : 198) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการเรียนรู้นั้น มีผลต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ครูควรส่งเสริมพฤติกรรมต่อการเรียนรู้ โดยสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน เช่น การ
ชมเชยและการต าหนิ การทดสอบบ่อยครั้ง เป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจมากข้ึน เพราะอาจหมายถึง 
การเลื่อนช้ัน การส าเร็จการศึกษา การทดสอบบ่อยครั้งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้สัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูง ครูควรส่งเสริมการค้นคว้าด้วย
ตนเองด้วยการเสนอแนะ หรือก าหนดหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
การใช้วิธีการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ที่เร้าความสนใจ ที่ผู้เรียนยังไม่ประสบมาก่อนช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความตื่นตัว และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น การตั้งรางวัลส าหรับงานที่มอบหมายเพื่อยั่วยุให้
ผู้เรียน เกิดความพยายามให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จด้วยดี และเกิดความพึงพอใจกับ
ความส าเร็จนั้น ๆ การยกตัวอย่างจากสิ่งที่ไม่เคยพบ หรือคาดไม่ถึง การยกตัวอย่างประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอนควรเป็นตัวอย่างที่ผู้เรียนคุ้นเคย เพื่อให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายและเร็วข้ึน การ
เช่ือมโยงบทเรียนใหม่ กับสิ่งที่เรียนรู้มาก่อนการเช่ือมโยงสิ่งใหม่ให้สัมพันธ์ กับสิ่งที่เป็นประสบการณ์
เดิม ท าให้เข้าใจได้ง่าย ชัดเจนข้ึน และท าให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนยิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนคาดหวังไว้ว่าจะ
น าสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์และเป็นพื้นฐานต่อไป ใช้เกมและละคร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นการปฏิบัติจริง เช่น การเล่นเกม และการแสดงละครนั้น จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น สถานการณ์ที่ท า
ให้ผู้เรียนไม่พึงปรารถนา เช่น สภาพความจ าเจในห้องเรียน หรือบรรยากาศในห้องเรียนที่ไม่เอื้อต่อ
การเรียนรู้อาจเป็นสถานการณ์ที่ท าให้ผู้เรียนเบื่อ ไม่พอใจ ขัดแย้ง ควรหาทางลดหรือขจัดให้หมดไป 
เพราะเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ระวิวรรณ มะนุ่น (2547 : 37-38) ได้ศึกษาทฤษฎีด้านความต้องการของมนุษย์ของอับราฮัม 
มาสโลว์ (Abraham Maslow) ผู้ซึ่งเป็นผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับล าดับข้ันความต้องการของมนุษย์ โดย
กล่าวว่า มนุษย์จะถูกกระตุ้นจากความปรารถนาที่จะตอบสนองต่อความต้องการมีอยู่ 5 ระดับ ได้แก่ 
1) ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการของมนุษย์ข้ันสุดท้าย และเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 2) ความต้องการความปลอดภัย เป็น
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ความต้องการเพื่อปกป้องพิทักษ์ตนเองให้เกิดความมั่นคงความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ  ตัว  
3) ความต้องการทางสังคม เป็นการต้องการให้ผู้อื่น และสังคมยอมรับคบหาสมาคมและเป็นที่ยอมรบั
ของเพื่อนร่วมงาน มีมิตรภาพและความรักต่อกัน 4) ความต้องการมีฐานะทางสังคม สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้านคือ ปรารถนาที่จะมีความเข้มแข็ง เช่ือมั่นในตนเอง ความเป็นอิสระเสรีภาพ และ
ต้องการช่ือเสียง ต าแหน่ง ฐานะ ความเด่นดัง การรับรอง และความช่ืนชมจากผู้อื่น 5) ความต้องการ
ความส าเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา เป็นความต้องการข้ันสูงสุดของมนุษย์ และความต้องการข้ันสูงสุด
ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน 

จากการศึกษาทฤษฎีความต้องการที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความต้องการของมนุษย์สามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 ข้ันแต่ละข้ันของมนุษย์มีความส าคัญไม่เท่ากัน การจูงใจตามทฤษฎีนี้จะตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ที่แตกต่างกันไป และความส าคัญของความต้องการแต่ละข้ันข้ึนอยู่กับความพึง
พอใจที่ได้รับการตอบสนองของความต้องการนั้น ๆ และทฤษฎีของมาสโลว์ ได้อธิบายให้เห็นถึงปัจจัย
ที่สร้างและท าให้เกิดแรงจูงใจได้อย่างชัดเจน คือ สภาพร่างกายที่สมบูรณ์ สภาพในห้องเรียนมี
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดการได้รับความรัก ได้รับการยอมรับและการช่ืนชม การได้รับ
โอกาส ส่งผลให้ผู้เรียนสนใจมากขึ้น และท าให้ผู้เรียนมีความปรารถนาที่จะรับความรู้จากผู้อื่น 

2.6.3 การวัดความพึงพอใจหรือระดับความคิดเห็น 
การวัดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการวัดความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งดังที่ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 63) ได้เสนอไว้ว่า เทคนิคของลิเคิร์ท (Likert) เป็นวิธี
หนึ่งที่สามารถใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง กองวิจัยทางการศึกษา 

เกณฑ์การวัดความพึงพอใจหรือระดับความคิดเห็น ไว้ดังนี้ การศึกษาความพึงพอใจหรือ
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแบ่งระดับความพึงพอใจ/ระดับคุณภาพ เป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจ/ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจ/ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจ/ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจ/ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจ/ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย โดยก าหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
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2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พนา ดุสิตากร (2556) ได้รายงานไว้ดังนี้ งานวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบสมรรถนะ

งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการและสมรรถนะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมในสถาบันการศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบสมรรถนะ 4 ด้าน พบว่าสมรรถนะพื้นฐานด้านดิจิตอลแตกต่างกันอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากนั้นจึงน ามา พร้อมกับรูปแบบการฝึกอบรมและได้รับการ
ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า มีประสิทธิภาพ 93.20 เปอร์เซ็นต์ น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ชุดฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ
ระหว่างกระบวนการฝึกอบรม 87.89 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์หลังจากการ
ฝึกอบรม 92.27 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Chi-Square พบว่า จ านวนผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
มากว่าร้อยละ 85 ท าคะแนนจากแบบทดสอบสมรรถนะได้สูงกว่าร้อยละ 85 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

พีรทัตต์ ภูริปัญญาคุณ (2557) ได้รายงานไว้ดังนี้ งานวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ
และหาประสิทธิภาพสื่อการสอนภาษาอังกฤษ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและวัดเจตคติของผู้เรียนที่
ได้เรียนจากสื่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลสามมิติ พบว่า ผล การด าเนิน
งานวิจัยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการเรียนการสอนผ่านสื่อการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้การเล่า
เรื่องแบบดิจิทัลสามมิติจะมีผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนภาษาอังกฤษได้ค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.53 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า ประสิทธิภาพ E1/E2 อยู่ที่ 82.67/79.37 
ผ่านเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และมีค่าเจติคติที่ดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านสื่อการสอนรูปแบบใหม่นี้ 

สมนึก วันละ (2557) ได้รายงานไว้ดังนี้ งานวิจัยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการออกแบบสร้างและหา
ประสิทธิภาพบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC 18FX ส่วนรับข้อมูลและส่วนภาคแสดงผล 
พบว่า การทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 มีผลท าให้นักศึกษาที่ได้เรียนรู้ในระหว่าง
กิจกรรมการเรียน และท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน ตามในเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 
ผลของค่า E1/E2 เท่ากับ 82.86/84.55 ซึ่งเป็นค่าสูงกว่าเกณฑ์ก าหนดไว้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ 28.24 ค่าของ t จากการค านวณ มีค่ามากกว่าค่า t จาก ตารางที่ 

df = 21, α = 0.05 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.72 แสดงถึงผลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 ด้านประสิทธิภาพการท างานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18FX ส่วนรับข้อมูล
และส่วนของภาคแสดงผลจากการทดสอบแบบซ้ าตามล าดับทั้งหมด ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18FX พบว่าทุกรายการที่วัดทดสอบท างานได้ตรงข้อก าหนดโดยคิด

เป็นร้อยละ 100 และผลความพึงพอใจต่อการใช้งาน นักศึกษามีระดับความพึงพอใจมีค่า (X̅ = 4.40, 
S.D. = 0.50) มีค่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
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มนัส บุญเทียรทอง (2558) ได้รายงานไว้ดังนี้ งานวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
สมรรถนะวิชาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา สร้างชุดฝึกอบรม 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้เปรียบเทียบสมรรถนะวิชาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
ออกเป็น 7 ด้าน พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงจรควบคุมมอเตอร์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากนั้นน ามาพัฒนาชุดฝึกอบรมฐานสมรรถนะโดยวิธีการจ าลอง
สถานการณ์และน าไปทดลองใช้ กับกลุ่มนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 แผนกช่าง
ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 พบว่าชุดฝึกสมรรถนะที่พัฒนาข้ึน
มีประสิทธิภาพผลลัพธ์จากการฝึกอบรม 88.26 เปอร์เซ็นต์ นักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 26 
คน จากจ านวน 30 คน คิดเป็น 86.66 เปอร์เซ็นต์ สามารถท าคะแนนจากแบบทดสอบสูงกว่า 80 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ นอกจากนั้นนักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กันตภณ มะหาหมัด (2558) ได้รายงานไว้ดังนี้ งานวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ ด้านการติดตั้งและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟา้ 
เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การด าเนินงานใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม มี 3 ระยะ เริ่มจาก
ระยะที่ 1 การเตรียมการวิจัย ระยะที่ 2 การด าเนินการวิจัย ซึ่งมีการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และน ารูปแบบที่พัฒนาข้ึนไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบุรี เป็นกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม กลุ่มละ 15 คน โดยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง ระยะที่ 3 
เป็นการรายงานผล โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม 
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบสอบถาม และวิเคราะห์ ข้อมูลจากค่าความถ่ี ร้อยละ และการทดสอบ
แบบที (T-test) 

 ผลวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพที่
พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยรูปแบบนี้ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
มาตรฐานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ การบูรณาการระหว่างวิชา และกระบวนการจัดการ 
เรียนรู้ที่มี 5 กระบวนการ คือ การสร้างความสนใจ การให้หลักการ การเรียนรู้ การประเมินผล  
และการสรุปผล 2) ผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนนี้มีสมรรถนะผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 75 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 3) ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบที่พัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สูงกว่าผู้เรียนด้วยวิธีสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) ผู้เรียนและครูผู้สอนมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึนในระดับมากที่สุด  ดังนั้นรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพที่พัฒนาข้ึนสามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จิตชิน จิตติสุขพงษ์ (2558) ได้รายงานไว้ดังนี้ การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะ
การสืบค้นสารสนเทศส าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ 2) เสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
การสืบค้นสารสนเทศส าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา การด าเนินการวิจัยมี 2 ข้ันตอน ข้ันตอน
แรก ศึกษาสมรรถนะ ข้ันตอนที่สอง เป็นการพัฒนาและประเมินรูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญ 12 ท่านและ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึนกบันักศึกษาช้ันปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ านวน 50 
คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยมีดังนี ้
 1. สมรรถนะการสืบค้นสารสนเทศส าหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 1) ความ
มุ่งหมายหลัก 1 รายการ 2) บทบาทหลัก 1 รายการ 3) หน้าที่หลัก 4 รายการ 4) หน่วยสมรรถนะ
หลัก 4 รายการ 5) สมรรถนะย่อย 8 รายการ และ 6) เกณฑ์ปฏิบัติงาน 19 รายการ  
          2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสืบค้นสารสนเทศส าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย 1) ศึกษาสมรรถนะการสืบค้นสารสนเทศ 2) ก าหนดสมรรถนะการสืบค้นสารสนเทศ  
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 3) การออกแบบชุดการเรียนการสอน 4) โมดูลสมรรถนะการสืบค้น 
สารสนเทศ 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) ประเมินสมรรถนะการสืบค้นสารสนเทศ 7) ผลจากการใช้ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 8) 
นักศึกษาเห็นด้วยอย่างมากที่สุดกับการพัฒนาสมรรถนะการสืบค้นช่วยพัฒนาทักษะในการสืบค้นได้ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การสร้างสื่อหรือชุดการสอน หรือชุดฝึกสมรรถนะ 
เป็นกระบวนการสร้างสื่อ ต่างมุ่งเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ ประสบการณ์รับรู้ เพื่อเกิดทักษะในด้านต่าง  ๆ 
เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามรู้ความเข้าใจมากขึ้น  โดยมีกระบวนการ วิธีการเพื่อสร้างสื่อนวัตกรรม
ใหม่มาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และน าไปในจริงในการปฏิบัติงานต่อไปได้ในอนาคต   



 
 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED ส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
และดิจิตอลทีวี วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 ของนักเรียน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน โดยด าเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้  

3.1 ศึกษาหลักสูตร แนวคิด ทฤษฎี หรือเอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
3.2 ออกแบบวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.4 สร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
3.5 หาประสทิธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED 
3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ 

 
3.1 ศึกษาหลักสูตร แนวคิด ทฤษฎี หรือเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวคิดและออกแบบกระบวนการ
ในการด าเนินการวิจัย มีดังนี ้

3.1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรรายวิชา วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัส 2105-2011 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร จุดประสงค์รายวิชา 
สมรรถนะวิชา และค าอธิบายรายวิชา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนเนื้อหาสาระและการก าหนด
กิจกรรมส าหรับผู้เรียน 

3.1.2 ศึกษาหลักการพัฒนาสื่อหรือชุดการสอน ให้บทเรียนมีความน่าสนใจและชวนให้
ติดตาม จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ต ารา หนังสือเรียน สื่อออนไลน์ 

3.1.3 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบ เพื่อวัดประสิทธิภาพและความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะวิชา 
3.1.4 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
3.1.5 ศึกษาเทคโนโลยีงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED จาก คู่มือ วงจร ต ารา หนังสือ

เรียน สื่อออนไลน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างชุดฝึกสมรรถนะงาน
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED โดยศึกษาสมรรถนะดังนี้  
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สมรรถนะที่ 12 การซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์  
งานย่อยสมรรถนะ 1201 งานซ่อมอาการเสียของภาคต่าง ๆ  ในเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มี
ทั้งหมด 3 สมรรถนะ 

1. ซ่อมภาคจ่ายไฟ (P-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง 
2. ซ่อมหน่วยประมวลผลกลาง (A-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง 
3. ซ่อมภาครับสัญญาณอินฟราเรด (K-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง 

ตารางที่ 3-1 ความสอดคล้องของเกณฑ์การปฏิบัติงานกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยสมรรถนะ งานย่อยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย 

เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED และดิจิตอล
ทีวี 
ช่ือสมรรถนะ 12 งาน
ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 

1201 งานซ่อมอาการเสียของ
ภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับโทรทัศน์
สจีอ LCD LED 
 

120101 ซ่อมภาคจ่ายไฟ 
(P-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED ได้ถูกต้อง 

120102 ซ่อมหน่วยประมวลผล
กลาง (A-Board) เครื่องรับโทรทัศน์
สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง 

120103 ซ่ อ มภาครั บ สัญญา ณ
อินฟราเรด (K-Board) เครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง 

เกณฑ์การปฏิบัตงิาน จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

สมรรถนะที่ 12 การซอ่มเครื่องรับโทรทัศน์ 
งานย่อยสมรรถนะ 1201 งานซ่อมอาการเสียของภาคต่าง ๆ ในเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
สมรรถนะย่อย 120101 ซ่อมภาคจ่ายไฟ (P-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง 

1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
2. หาอุปกรณ์ที่เสียภาคจ่ายไฟจอ LCD LED 
ได้ถูกต้อง 
3. เปลี่ยนอปุกรณ์ที่เสียภาคจ่ายไฟจอ LCD 
LED ได้ถูกต้อง 
4. ตรวจสอบการเปลี่ยนอปุกรณ์ภาคจ่ายไฟ
จอ LCD LED ได้ถูกต้อง 

12.1 บอกต าแหน่งของแผงวงจรจอ LCD LED ได ้

12.2 บอกการท างานของวงจร Standby จอ 
LCD LED ได ้
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ตารางที่ 3-1 ความสอดคล้องของเกณฑ์การปฏิบัติงานกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (ต่อ) 
สมรรถนะย่อย 120101 ซ่อมภาคจ่ายไฟ (P-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง 
(ต่อ) 
5. ทดสอบเครื่องรบัโทรทัศน์สจีอ LCD LED 
ได้ถูกต้อง 
6. ประเมินราคาการตรวจซ่อม 
7. เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
8. ท าความสะอาดได้ถูกต้อง 

12.3 บอกการท างานของวงจร Power Supply 
จอ LCD LED ได ้
 

12.4 บอกการท างานของวงจร Power ON จอ 
LCD LED ได ้
 

สมรรถนะย่อย 120102 ซ่อมหน่วยประมวลผลกลาง (A-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED ได้ถูกต้อง 
1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
2. หาอุปกรณ์ที่เสีย ได้ถูกต้อง 
3. เปลี่ยนอปุกรณ์ที่เสีย ได้ถูกต้อง 
4. ตรวจสอบการเปลี่ยนอปุกรณ์ ได้ถูกต้อง 
5. ทดสอบเครื่องรบัโทรทัศน์สจีอ LCD LED 
ได้ถูกต้อง 
6. ประเมินราคาการตรวจซ่อม 
7. เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
8. ท าความสะอาดได้ถูกต้อง 

12.1 บอกต าแหน่งของแผงวงจรจอ LCD LED ได ้
 

12.2 บอกการท างานของวงจร Power ON จอ 
LCD LED ได ้

12.3 บอกการตรวจสอบ SOS จอ LCD LED ได ้
 

สมรรถนะย่อย 120103 ซ่อมภาครับสัญญาณอินฟราเรด (K-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED ได้ถูกต้อง 
1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
2. หาอุปกรณ์ที่เสีย ได้ถูกต้อง 
3. เปลี่ยนอปุกรณ์ที่เสีย ได้ถูกต้อง 
4. ตรวจสอบการเปลี่ยนอปุกรณ์ ได้ถูกต้อง 
5. ทดสอบเครื่องรบัโทรทัศน์สจีอ LCD LED 
ได้ถูกต้อง 

12.1 บอกต าแหน่งของแผงวงจรจอ LCD LED ได ้
 

12.2 บอกการท างานของวงจร Standby จอ 
LCD LED ได ้
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ตารางที่ 3-1 ความสอดคล้องของเกณฑ์การปฏิบัติงานกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (ต่อ) 
สมรรถนะย่อย 120103 ซ่อมภาครับสัญญาณอินฟราเรด (K-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED ได้ถูกต้อง (ต่อ) 
6. ประเมินราคาการตรวจซ่อม 
7. เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
8. ท าความสะอาดได้ถูกต้อง 

12.4 บอกการท างานของวงจร Power ON จอ 
LCD LED ได ้
 

 
3.2 ออกแบบวิจัยและเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-Experimental Research) ซึ่ง
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้ แบบแผนการทดลอง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  
โดยมีกรอบแนวคิดการสร้าง ดังภาพที่ 3-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-1 กรอบแนวคิดการสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 

ใบเน้ือหา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD  LED แบบทดสอบ 

ใบงานการทดลอง แผงชุดฝึกสมรรถนะ 

ประเมินสมรรถนะ วัดผลสัมฤทธ์ิ A P K LD 

ศึกษาข้อมูล/วิเคราะห์ 
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3.3 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
3.3.1 ประชากรในการวิจัยน้ีได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 

3.3.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยน้ี เลือกมาจาก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2  
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ 
รหัสวิชา 2105-2011 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน โดยจัดแบ่งกลุ่ม เป็นกลุ่ม
ทดลอง 15 คน และ กลุ่มควบคุม 15 คน ด้วยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก (Simple Random 
Sampling) ประกอบด้วยนักเรียนที่คละความสามารถ จากผลการเรียน มีทั้งนักเรียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน ซึ่งนักเรียนมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน 
 
3.4 สร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  
 การสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัส
วิชา 2105-2011 โดยมีส่วนประกอบของบอร์ด A-Board, P-Board, K-Board และ LD-Board รวม 
4 บอร์ดต่อจ านวน 1 ชุด จ านวนอาการเสีย 8 อาการเสีย ออกแบบสร้างชุดฝึกสมรรถนะ มี
ส่วนประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED และแบบทดสอบ 
โดยแต่ละส่วนมีการแยกย่อย ดังต่อไปนี้ 

1. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วนคือ  
1.1 แผงชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED โดยมีส่วนประกอบ

ของ A-Board, P-Board, K-Board และ LD-Board จ านวน 4 บอร์ดต่อ 1 ชุด จ านวนอาการเสีย 8 
อาการเสีย จ านวนทั้งหมด 8 บอร์ด 

1.2 ใบเนื้อหา ประกอบด้วยต าแหน่งในการท างานของ บอร์ด A-Board, P-Board,   
K-Board และ LD-Board  

1.3 ใบงานการทดลอง มีจ านวน 3 ใบงาน ประกอบด้วย 1) ใบงานการทดลองการ
ซ่อมสัญญาณภาค A-Board 2) ใบงานการทดลองการซ่อมสัญญาณภาค P-Board 3) ใบงานการ
ทดลองการซ่อมสัญญาณภาค K-Board  

2. แบบทดสอบ 
2.1 แบบทดสอบประเมินสมรรถนะของนกัเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงาน

เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED 
2.2 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญหาดัชนีความสอดคล้องของจุดประสงค์ (IOC) 
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โดยผู้วิจัยมีแบบแผนการด าเนินการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ ตามขั้นตอน ดังภาพที่ 3-2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-2 ข้ันตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ 
 

3.4.1 ศึกษาเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ก าหนดจุดประสงค์การเรียน แนวคิดสมรรถนะ 
องค์ประกอบของสมรรถนะ จากขอบเขตของเนื้อหา ชุดการสอน เพื่อท าการวิจัย โดยก าหนดแผนการ
จัดเรียนรู้ของหน่วยสมรรถนะ  

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

น าไปทดลองใช้ 
 

เริ่มต้น 

ศึกษาเน้ือหาและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

ศึกษาหลักการเก่ียวกับ 
การสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

ออกแบบและสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  
ซ่ึงประกอบด้วย แผงฝึกสมรรถนะ ใบเน้ือหาและใบงานการทดลอง 

 

หาคุณภาพของชุดฝึกสมรรถนะโดยผู้เชี่ยวชาญ 
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

 

ผลการตรวจสอบ 
 

ปรับปรุง 

ไม่ผ่าน 
ปรับปรุง 

ได้ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

สิ้นสุดขั้นตอน 
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3.4.2 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมในแต่ละจุดประสงค์
ของการเรียนปฏิบัตเิป็นการพิจารณาการเรียนเรื่องงานเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED ซึ่งผู้วิจัยได้
น าระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ได้แบ่งระดับเอาไว้ มาก าหนดพฤติกรรมในแต่ละจุดประสงค์ของการ
เรียน ให้ตรงกับสมรรถนะต่อชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED เพื่อสอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยสมรรถนะ  

3.4.3 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
3.4.3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED และหาวงจรเครื่องรบั

โทรทัศน์สีจอ LCD LED ทั้ง 3 ยี่ห้อ คือ ซัมซุง ชาร์ป พานาโซนิก ที่มียอดขายสูงสุดที่มีอยู่ในตลาดมา
ศึกษา เพื่อเลือกต้นแบบชุดฝึกสมรรถนะ 

3.4.3.2 เลือกต้นแบบ เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ขนาด 29-32 นิ้ว เพื่อ
ออกแบบและสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED โดยเลือกที่มีวงจรครบเข้าถึง
ได้ง่าย  คือ เครื่องรับโทรทัศน์ยี่ห้อ Panasonic รุ่น TH-32E410T ดังภาพที่ 3-3 

 

 
 

ภาพที่ 3-3 ส่วนประกอบของเครือ่งรับโทรทัศน์ ยี่หอ้ Panasonic รุ่น TH-32E410T 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์. (2560) 

 
3.4.3.3 การเลือกแบบชุดฝึกสมรรถนะเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED แยก

ออกเป็นส่วน ซึ่งมีข้อดีดังนี้ 
1) นักเรียนสามารถแยกแยะสัญลกัษณ์ของอปุกรณ์แต่ละประเภทได้ถูกต้อง 
2) นักเรียนสามารถทดสอบค่าแรงดันไฟฟ้า และไล่ดูวงจร ลักษณะอาการ

เสีย ด้วยปุ่มสวิตช์อาการเสีย 
3) ขนาดของแผงชุดฝึกสมรรถนะนี้เป็นขนาดมาตรฐาน เท่ากับต้นแบบ 

เพื่อให้เป็นการทดสอบวัดค่าแรงดันไฟฟ้าจากต าแหน่งที่ถูกต้อง 
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3.4.4 ออกแบบและสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มีดังนี ้ 
3.4.4.1 สร้างแผงชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED โดยมี

ส่วนประกอบของ A-Board, P-Board, K-Board และ LD-Board จ านวน 4 บอร์ด ต่อ 1 ชุด จ านวน
อาการเสีย 8 อาการเสีย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ข้ันตอนการออกแบบแผงชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทัศน์สจีอ LCD LED คือ 
1. ศึกษาวงจรเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED รุ่น TH–32E410T 
2. ก าหนดขนาดของแผงชุดฝึกสมรรถนะ ออกแบบแผง ต าแหน่งจุดต่อวงจร เพือ่ให้แต่ละชุด

ต้องเหมือนกัน 
3. ทดลองวางจุดบกพรอ่ง ต าแหน่งอุปกรณ์ที่เสีย ภาค P-Board, A-Board และ K-Board 

บอร์ดละ 5 ต าแหน่งทีเ่สีย แล้วเลือกมาให้นักเรียนทดลองซอ่มอาการเสียของชุดฝึกสมรรถนะ 
4. ออกแบบสร้างวงจรตัดต่อด้วยสวิตช์อาการเสีย 8 อาการเสีย ให้ครอบคลมุทุกบอร์ด 
5. ต่อวงจรตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อท าการควบคุมสวิตช์อาการเสีย 8 อาการเสียในบอร์ด 

ภาค P-Board, A-Board และ K-Board จ านวนทั้งหมด 2 ชุด ดังภาพที่ 3-4 ถึง ภาพที่ 3-7 
 

 
 

ภาพที่  3-4  วงจรโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์. (2560) 
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ภาพที่ 3-5  วงจร แผง A-Board 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์. (2560) 

  
ภาพที่ 3-6  วงจร แผง P-Board 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์. (2560) 

 
ภาพที่ 3-7  วงจร แผง K-Board 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์. (2560) 
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6. ยึดอุปกรณ์แต่ละชนิดเข้าที่แผง ที่สกรีน การเลือกอุปกรณ์ที่น ามาใช้ต้องท าการทดสอบ
ก่อนว่าสามารถใช้งานได้ ไม่มีการช็อต ของหน้าสัมผัส ผู้วิจัยได้ใช้ไฟที่จ่ายให้กับขดลวดเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับ ให้มีความปลอดภัยกับนักเรียนที่ทดลอง 

7. เมื่อทดสอบว่าใช้ได้จะท าการทดสอบ ความคงทนโดยการจ่ายไฟทิ้งไว้ และทดสอบซ้ า
ก่อนน ามาทดสอบสมรรถนะงานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

ส่วนท่ี 2 ออกแบบชุดอาการเสีย 8 อาการเสีย ประกอบการฝึกสมรรถนะ งานซ่อมภาค
จ่ายไฟเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ดังนี ้
สวิตช์ P1  การตรวจซ่อม อาการเสีย F7101 ขาด มีดังนี้ 

1. ทดสอบไฟทางออกหม้อแปลงสวิตช์ T7301 ขดออกคร่อม C7512 มีแรงดันไฟหรือไม ่
2. ทดสอบแรงดันไฟดซีีโวลต์ ที่ขา D ของ Q7301 เทียบกราวด์ร้อนมีแรงดันไฟ 310 VDC 

หรือไม ่
3. ทดสอบแรงดันไฟดซีีโวลต์ครอ่ม C7301 มีแรงดันไฟ 310 VDC หรือไม ่
4. ทดสอบแรงดันไฟเอซโีวลต์ ที่จุด TP7103 กับที่จุด TP7101 ว่ามีแรงดันไฟ 220 VAC 

หรือไม ่
สวิตช์ P2  การตรวจซ่อม อาการเสีย F7102 ขาด มีดังนี้ 

1. ทดสอบไฟทางออกหม้อแปลงสวิตช์ช่ิง T7301 ขดออกคร่อม C7512 มีแรงดันไฟหรือไม ่
2. ทดสอบแรงดันไฟดซีีโวลต์ ที่ขา D ของ Q7301 เทียบกราวด์ร้อนมีแรงดันไฟ 310 VDC 

หรือไม ่
3. ทดสอบแรงดันไฟดซีีโวลต์ครอ่ม C7301 มีแรงดันไฟ 310 VDC หรือไม ่
4. ทดสอบแรงดันไฟเอซโีวลต์ ที่จุด TP7103 กับที่จุด TP7101 ว่ามีแรงดันไฟ 220 VAC 

หรือไม ่
สวิตช์ P3  การตรวจซ่อม อาการเสีย F7538 ขาด มีดังนี้ 

1. ทดสอบไฟทางออกหม้อแปลงสวิตช์ช่ิง T7301 ขดออกคร่อม C7512 มีแรงดันไฟหรือไม ่
2. ทดสอบไฟทางออกหม้อแปลงสวิตช์ช่ิง T7301 โดยวัดคร่อม C7502 มีแรงดันไฟ 35 VDC 

หรือไม ่
3. ทดสอบแรงดันไฟ P 15.5 VDC หรือไม่ ที่ Q7502 ทางออกมีแรงดันไฟหรือไม ่
4. ทดสอบแรงดันไฟที่จ่ายออกจาก ไอซี 7502 ที่ขา 1 มีแรงดันไฟ 5.3 VDC หรือไม่ 
5. ทดสอบแรงดันไฟขา 5 ของไอซี 7502 มีแรงดันไฟหรือไม ่

สวิตช์ P4  การตรวจซ่อม อาการเสีย D7509 ขาด มีดังนี้ 
1. ทดสอบไฟทางออกหม้อแปลงสวิตช์ช่ิง T7301 ขดออกคร่อม C7512 มีแรงดันไฟหรือไม ่
2. ทดสอบไฟทางออกหม้อแปลงสวิตช์ช่ิง T7301 โดยวัดคร่อม C7502 มีแรงดันไฟ 35 VDC 

หรือไม ่
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3. ทดสอบแรงดันไฟ P 15.5 VDC หรือไม่ ที่ Q7502 ทางออกมีแรงดันไฟหรือไม ่
4. ทดสอบแรงดันไฟที่จ่ายออกจาก ไอซี 7502 ที่ขา 1 มีแรงดันไฟ 5.3 VDC หรือไม่ 
5. ทดสอบแรงดันไฟขา 5 ของไอซี 7502 มีแรงดันไฟหรือไม่ 

สวิตช์ A1 การตรวจซ่อม อาการเสีย R2013 ขาด ดังนี้ 
1. ทดสอบแรงดันไฟจ่ายให้กบั A-Board ที่ขา 1 คอนเน็กเตอร ์A02 มีแรงดันไฟ 15.6 VDC 

หรือไม ่
2. ทดสอบแรงดันไฟส่งจาก A-Board ที่ขา 2 คอนเน็กเตอร์ A02 มีแรงดันไฟ 2.6 VDC 

หรือไม ่
3. ทดสอบแรงดันไฟส่งจาก A-Board ที่ขา 10 คอนเน็กเตอร์ A02 ไปยัง P-Board มี

แรงดันไฟ 2.8 VDC หรือไม ่
สวิตช์ A2 การตรวจซ่อม อาการเสีย R2752 ขาด ดังนี้ 

1. ทดสอบแรงดันไฟจ่ายให้กบั A-Board ที่ขา 1 คอนเน็กเตอร ์A02 มีแรงดันไฟ 15.6 VDC 
หรือไม ่

2. ทดสอบแรงดันไฟส่งจาก A-Board ที่ขา 2 คอนเน็กเตอร์ A02 มีแรงดันไฟ 2.6 VDC 
หรือไม ่

3. ทดสอบแรงดันไฟส่งจาก A-Board ที่ขา 10 คอนเน็กเตอร์ A02 ไปยัง P-Board มี
แรงดันไฟ 2.8 VDC หรือไม ่

4. ทดสอบแรงดันไฟ STBY 3.3 V ที่ขา 5 คอนเน็กเตอร์ A10 มีไฟ 3.3 VDC หรือไม ่
5. ทดสอบแรงดันไฟ STBY 3.3 V ที่ขา 3 คอนเน็กเตอร์ A10 มีไฟ 3.3 VDC หรือไม ่

สวิตช์ K1 การตรวจซ่อม อาการเสีย C2804 ลดค่าความจ ุ
1. ทดสอบแรงดันไฟ ขา 5 ของ คอนเน็กเตอร์ K 10 มีแรงดันไฟ 3.3 VDC หรือไม ่
2. ทดสอบแรงดันไฟ ขา 3 ของ คอนเน็กเตอร์ K 10 มีแรงดันไฟ 3.3 VDC หรือไม ่
3. ทดสอบแรงดันไฟ ขา 6 ของ คอนเน็กเตอร์ K 10 มีแรงดันไฟ 3.3 VDC หรือไม ่

สวิตช์ K2 การตรวจซ่อม อาการเสีย R2821 ขาด 
1. ทดสอบแรงดันไฟ ขา 5 ของ คอนเน็กเตอร์ K 10 มีแรงดันไฟ 3.3 VDC หรือไม ่
2. ทดสอบแรงดันไฟ ขา 3 ของ คอนเน็กเตอร์ K 10 มีแรงดันไฟ 3.3 VDC หรือไม ่
3. ทดสอบแรงดันไฟ ขา 6 ของ คอนเน็กเตอร์ K 10 มีแรงดันไฟ 3.3 VDC หรือไม ่
ท าการทดสอบการใช้งาน ตรวจความเรียบร้อยของอปุกรณ์ วงจรของแผงแตล่ะบอร์ด ก่อน

น าให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ก่อนน าไปทดลองใช้ 
3.4.4.2 สร้างใบเนื้อหา ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ของหน่วยสมรรถนะที่ 12 เรื่อง

เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED และดิจิตอลทีวี งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ จากภาคโครงสร้างของ
ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ประกอบด้วยวงจรภาค A-Board, P-Board   
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K-Board และ LD-Board จ านวน 4 บอร์ด ต่อ 1 ชุด ออกแบบสร้างเป็นวงจรในภาคส่วนต่าง ๆ รวม
เป็นวงจรขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ ดังภาพที่ 3-8 ถึงภาพที่ 3-9 

P-Board

A- Board

K-Board

 
ภาพที่ 3-8 ต าแหน่งของบอร์ดวงจรจอ LCD LED รุ่น TH-32E410T (ต้นแบบ) 

ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์  (2560) 
 

 
 

ภาพที่ 3-9 ต าแหน่งของบอร์ดวงจรจอ LCD LED รุ่น TH-32E410T (ชุดฝึกสมรรถนะ) 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 
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ตารางที่ 3-2 แสดงรายละเอียดบอร์ดวงจรจอ LCD LED รุ่น TH-32E410T 
Board Name Main Device 

P- Board Power Supply, Power Switch, Key scan 

A- Board TUN, EEP, SPI, MTK IC 

K- Board Remote, LED, Luminance Sensor 
 

จากตารางที่ 3-2 ต าแหน่งของบอร์ดวงจรจอ LCD LED รุ่น TH-32E410T และการท างานทัง้ 
3 บอร์ด สรุปหน้าที่แต่ละบอร์ดได้ดังนี้  

ต าแหน่ง P-Board คือ บอร์ดจ่ายแรงดันไฟ ท าหน้าทีจ่่ายแรงดันไฟใหก้ับวงจรส่วนต่าง ๆ 
ต าแหน่ง A-Board คือ เมนบอร์ด ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยประมวลผลกลาง 
ต าแหน่ง K-Board คือ บอร์ดรับสัญญาณอินฟราเรด รบัสัญญาณจากรโีมทแสดงผลด้วย LED 

3.4.4.3 สร้างใบงานการทดลอง มีจ านวน 3 ใบงาน ประกอบด้วย 1) ใบงานการ
ทดลองการวัดสัญญาณภาค (A-Board) 2) ใบงานการทดลองการวัดสัญญาณภาค (P-Board) และ 3) 
ใบงานการทดลองการวัดสัญญาณภาค (K-Board) ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ใบสั่งงาน แบบ
สังเกต แบบทดสอบประเมินสมรรถนะ  

3.4.4.4 การสร้างแบบทดสอบ เป็นการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยมุ่งวัดความรู้ ทักษะและเจตคติ ของนักเรียน น ามาสร้างข้ึนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
โดยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกคือ แบบทดสอบประเมินสมรรถนะท้าย
การทดลอง มี 3 สมรรถนะ โดยนักเรียนท าการทดสอบ สมรรถนะย่อย สัปดาห์ละ 1 สมรรถนะย่อย 
รวม  3 ครั้ง ชุดที่สอง คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังจากการทดลองครบทั้ง 3 หัวข้อเรื่อง  

3.4.4.4.1 สร้างแบบทดสอบประเมินสมรรถนะท้ายการทดลอง เป็น
แบบทดสอบเนื้อหาเชิงปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานท้ายการทดลอง ตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่  ตั้งไว้ มีเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงาน การวัดเจตคติ ด้านความปลอดภัย
ในการทดลอง ทดสอบจ านวน 3 ครั้ง ครั้งละ 10 คะแนน ท้ายการทดลอง 3 เรื่อง คือ 1) ซ่อมภาค
จ่ายไฟ (P-Board) 2) ซ่อมหน่วยประมวลผลกลาง (A-Board) 3) ซ่อมภาครับสัญญาณอินฟราเรด 
(K-Board) ในแต่ละสมรรถนะ ครั้งละ 15 คะแนน โดยมีจุดที่ใช้ในการพิจารณาความถูกต้อง ดังนี้  
การเขียนข้ันตอนการซ่อมได้ถูกต้อง (ต่อ 1 ครั้ง)  ใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง (ต่อ 1 ครั้ง) หาตัวเสียได้
ถูกต้อง (ต่อ 1 ครั้ง) ปฏิบัติการใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวังและท างานได้อย่างปลอดภัย (ต่อ 1 ครั้ง) 
ปฏิบัติงานตามข้ันตอน ได้ด้วยความซื่อตรง (ต่อ 1 ครั้ง)  มีการก าหนดเวลาในการทดสอบ และมีครู
ควบคุมจะให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีบันทึกรายการจากการสังเกต  

3.4.4.4.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิจากการทดลอง เป็นแบบทดสอบ
ความเข้าใจเนื้อหาทฤษฎีแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
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1) โดยออกข้อสอบ จ านวน 48 ข้อ น าแบบประเมินไปให้อาจารย์
ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องของจุดประสงค์ (IOC : Index of 
Item Objectives Congruence) (ล้วนและอังคณา, 2539 : 249)  ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

 
 เห็นว่าสอดคล้อง     ให้คะแนน   +1 
ไม่แน่ใจ                ให้คะแนน    0 
 เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน    -1 
 

ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0.6-1.0 โดยมีค่าเฉลี่ย 0.97 ซึ่งสูงกว่า 0.5 แสดงว่าข้อสอบทุกข้อสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้  
    2) น าข้อสอบที่คัดเลือกแล้ว จ านวน 43 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรยีน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 ที่เคยเรียน จ านวน 30 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีจับฉลาก
อย่างง่าย ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มจากผลการเรียน คือ กลุ่มเก่ง 10 คน ปานกลาง 10 คน และอ่อน 10 คน  

    3) น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจ
จ าแนก (D) และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) (ล้วนและ
อังคณา, 2538 : 198)   

ขอบเขตของค่าความยากง่าย (P) และการแปลความหมาย 
0.81-1.00  เป็นข้อสอบที่ ง่ายมาก 
0.61-0.80  เป็นข้อสอบที่ ค่อนข้างง่าย (ใช้ได้) 
0.41-0.60  เป็นข้อสอบที่ ง่ายพอเหมาะ (ดี) 
0.21-0.40  เป็นข้อสอบที่ ค่อนข้างยาก (ใช้ได้) 
0.00-0.20  เป็นข้อสอบที่ ยากมาก 
 

เกณฑ์ของค่าอ านาจจ าแนก (D) และการแปลความหมาย 
0.40 ข้ึนไป  มีอ านาจจ าแนก ดีมาก 
0.30-0.39   มีอ านาจจ าแนก ดี 
0.20-0.29   มีอ านาจจ าแนก พอใช้ได้ แต่ควรน าไปปรับปรุงใหม่ 
0.00-0.19   มีอ านาจจ าแนก ไม่ดี ต้องตัดทิ้งไป 
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ตารางที่ 3-3 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  

ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
ค่าความเช่ือมั่น 

ช่วงค่า ค่าเฉลี่ย ช่วงค่า ค่าเฉลี่ย 

0.20-0.65 0.40 0.20-0.60 0.41 0.90 
 
จากตารางที่ 3-3 แสดงค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความเช่ือมั่นของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิสรุปได้ว่าข้อสอบจ านวน 40 ข้อ มีค่าระดับความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.20 
ถึง 0.65 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.40 แสดงว่าข้อสอบค่อนข้างยาก (ใช้ได้) ส่วนค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.20 ถึง 0.60 โดยมีค่าเฉลี่ย 0.41 แสดงว่า แบบทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนกดีมาก ส่วนค่า
ความเช่ือมั่นมีค่าเท่ากับ 0.90 แสดงว่าแบบทดสอบมีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับดี เพราะมีค่ามากกว่า 
0.60 แต่ไม่เกิน +1.00 จึงสามารถน าไปใช้จัดท าเป็นแบบทดสอบได้อย่างด ี(ภาคผนวก ค) 

    4) คัดเลือกแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) 
ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (D) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไปได้ข้อสอบที่มีคุณภาพและค่าความเช่ือมัน่ 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ออกไว้ ให้เหลือจ านวน 40 ข้อ แล้วน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.5 หาคุณภาพของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  
3.4.5.1 เชิญผู้เ ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยผู้เ ช่ียวชาญจ านวน 2 ท่าน (จาก

บริษัทผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ในประเทศไทย) ได้ท าการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
คุณภาพขององค์ประกอบต่อชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED และผู้เช่ียวชาญทัง้ 
5 ท่าน จ านวน 1 ท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยด้วย ร่วมพิจารณาตรวจสอบด้านเนื้อหา ใบงานการ
ทดลอง แบบทดสอบประเมินสมรรถนะ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
ของเกณฑ์การปฏิบัติงานกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED ว่ามีความถูกต้องและเหมาะสม จึงน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4.5.2 สร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ดังนี ้

3.4.5.2.1 แบบประเมินความสอดคล้องจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัค าถาม
แบบทดสอบประเมินสมรรถนะ เพื่อประเมินการปฏิบัติประจ าหน่วยสมรรถนะ (ภาคผนวก ค) 

3.4.5.2.2 แบบประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
ค าถามแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

3.4.5.3 ผู้เช่ียวชาญประเมินด้านเนื้อหา ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องโดยผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องของเกณฑ์การปฏิบัติงานกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับข้อสอบแต่ละข้อ 
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โดยใช้สูตรหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ จุดประสงค์  ( IOC :  Index of Item Objectives 
Congruence) (ล้วนและอังคณา, 2539 : 249)  ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

 
 เห็นว่าสอดคล้อง     ให้คะแนน   +1 
ไม่แน่ใจ                ให้คะแนน    0 
 เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน    -1 
 

ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6-1.0 
โดยมีค่าเฉลี่ย 0.97 ซึ่งสูงกว่า 0.5 แสดงว่าข้อสอบทุกข้อสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ (ภาคผนวก ค) 

3.4.6 น าผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยผู้เช่ียวชาญต่อองค์ประกอบของชุดฝึกสมรรถนะ
มาปรับปรุงในการสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  

3.4.7 ได้ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ  LCD LED น าไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ทดลอง จ านวน 15 คน เพื่อทดสอบคุณภาพในทุกข้ันตอน จากนั้นน าผลการทดลองใช้มาปรับปรุงใช้
แก้ไข และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจนครบ เพื่อประเมินสมรรถนะของนักเรียน สมรรถนะงานซ่อม
เครื่องรับโทรทัศน์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน หน่วยสมรรถนะงานเครื่ องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
3.5 หาประสิทธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED   

การหาประสิทธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับ
โทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 ผู้วิจัยได้ด าเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

1. ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับองค์ประกอบของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ     
LCD LED โดยสอบถามความคิดเห็น จากแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญต่อองค์ประกอบของ
ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  

2. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่ใช้ในการเรียนการสอนของ
นักเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน เพื่อสร้างสมรรถนะด้านการ
ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

ผู้วิจัยมีวิธีการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED มีขั้นตอนการทดสอบจ านวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 
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ครั้งที่  1 ประกอบวงจรหรือแปลงวงจรบอร์ด P-Board, A-Board, K-Board เสร็จแล้ว 
ทดสอบบันทึกค่า ที่ได้ตรงตามสิ่งที่ก าหนดหรือไม่ หากไม่ตรงให้เขียนหมายเหตุไว้ เพื่อช่วยเตือน
ความจ า เนื่องจากในส่วนประกอบมีอุปกรณ์จ านวนมาก 

ครั้งที่ 2 หลังจากการปรับปรุงแก้ไขวงจรแล้วใช้วิธีการวัดและทดสอบทบทวนกระบวนการ
เหมือนครั้งแรกอีกรอบแล้วบันทึกผลการทดสอบ ดังภาพที่ 3-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-10 ข้ันตอนการทดสอบประสิทธิภาพต่อการท างาน 
ของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED  

ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์. (2560) 
 

เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงาน
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มีดังนี ้

1.  ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED  จ านวน 8 อาการเสีย ประกอบดว้ย  
บอร์ด A-Board, P-Board, K-Board  

2. มัลติมิเตอร์  
3. ตารางบันทึกผล 
การวัดทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 

LCD LED แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 วัดได้จากการสังเกตด้วยตา ส่วนที่ 2 ต้องวัดและทดสอบ
ด้วยเครื่องมือวัด ตารางบันทึกผลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED โดยวิธีวัดแบบซ้ า และบันทึกผล ดังตารางการบันทึก การทดสอบประสิทธิภาพต่อการ
ท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED (ภาคผนวก ง) 

แผงวงจรบอร์ด P-Board, A-Board, K-Board 

ทดสอบแรงดันไฟฟ้า 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบงานการทดลอง 

สังเกตการแสดงผลที่จอภาพ 

บันทึกผลการทดสอบ 
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ท าการตรวจสอบความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการซ่อมเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED ด้านองค์ประกอบของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
มาปรับปรุงโครงสร้างแผงบอร์ด A-Board, P-Board, K-Board และ LD-Board จ านวน 8 อาการเสยี 
ต่อชุด จ านวนรวมที่สร้างทั้งหมด 2 ชุด แล้วทดสอบองค์ประกอบของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED ซึ่งได้ท าการทดสอบ 2 ครั้ง เพื่อให้ตรงตามข้อก าหนดรายการทั้ง 26 จุด
ทดสอบ คิดความถูกต้องร้อยละ 100 (ภาคผนวก ง) 

3.5.1 ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพต่อองค์ประกอบของชุดฝกึสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทศัน์
สีจอ LCD LED ตรวจสอบและตอบประเมินคุณภาพต่อองค์ประกอบของชุดฝกึสมรรถนะงานเครือ่งรบั
โทรทัศน์สีจอ LCD LED และแบบประเมินด้านเนื้อหาชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED ที่สร้างข้ึน โดยก าหนดระดับความคิดเห็น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าให้น้ าหนักคะแนน 
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 

 
  เห็นด้วยระดับ  5  ระดับคะแนน  5      คุณภาพมากที่สุด 
  เห็นด้วยระดับ  4  ระดับคะแนน  4      คุณภาพมาก 
  เห็นด้วยระดับ  3  ระดับคะแนน  3     คุณภาพปานกลาง 
  เห็นด้วยระดับ  2  ระดับคะแนน  2     คุณภาพน้อย 
  เห็นด้วยระดับ  1  ระดับคะแนน  1     คุณภาพน้อยที่สุด 
 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นหรือระดับคุณภาพโดยใช้สถิติพื้นฐานคือ ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าแบบประเมินคุณภาพที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายความถึง   ระดับคุณภาพ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายความถึง  ระดับคุณภาพ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายความถึง  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายความถึง  ระดับคุณภาพ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายความถึง  ระดับคุณภาพ น้อยที่สุด 

 
ผลประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญต่อองค์ประกอบของชุดฝกึสมรรถนะงานเครือ่งรับ

โทรทัศน์สีจอ LCD LED แผงบอร์ด A-Board, P-Board, K-Board และ LD-Board จ านวนอาการเสีย 

8 อาการเสีย ต่อชุด สร้างจ านวน 2 ชุด มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.48, S.D. = 0.53)  ซึ่งมีเกณฑ์คุณภาพมาก 
3.5.2 การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชา

เครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 ต่อผู้ใช้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ 
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LCD LED ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ด้วยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก (Simple 
Random Sampling) ได้กลุ่มทดลองจ านวน 15 คน ทดสอบสมรรถนะการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 
เมื่อท าการปรับปรุงด้านเนื้อหา ล าดับข้ันตอนอย่างละเอียดแล้วน าไปทดลองใช้ เพื่อประเมิน
สมรรถนะของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED จนครบ
จ านวนที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งได้ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีกระบวนการประเมิน
สมรรถนะ ดังนี้  

1. จัดเตรียมสภาพแวดล้อม ได้แก่ สถานที่ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อชุดฝึกสมรรถนะ 
2. จัดการเรียนการสอน ได้แก่ จัดการเรียนการสอน ด้วยการใช้ช้ีแจงการประเมิน สร้างความ

สนใจ ให้หลักการ การเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดการสอน โดยใช้สื่อชุดฝึกสมรรถนะงาน
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED เพื่อสร้างความน่าสนใจ และฝึกทักษะ ประเมินสมรรถนะในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ และเจตคติ โดยการสังเกต และแบบทดสอบประเมินสมรรถนะ 

3. ทดสอบความรู้ แบบตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม ทั้งหมด 3 ครั้ง จาก
เนื้อหา งานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED การซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ งานซ่อมอาการเสียของภาค
ต่าง ๆ ในเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

4. ฝึกปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามใบงานการทดลอง การซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ ได้แก่  1) ซ่อม
ภาคจ่ายไฟ (P-Board) 2) ซ่อมหน่วยประมวลผลกลาง (A-Board) และ  3) ซ่อมภาครับสัญญาณ
อินฟราเรด (K-Board) ตามใบล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

5. ทดสอบปฏิบัติ ด้านแบบทดสอบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้วยแบบประเมินผล
ปฏิบัติ และสังเกต ซึ่งท าการประเมินสมรรถนะย่อย การซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์  
งานซ่อมอาการเสียของภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มี 3 สมรรถนะ 

1) ซ่อมภาคจ่ายไฟ (P-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง 
2) ซ่อมหน่วยประมวลผลกลาง (A-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง 
3) ซ่อมภาครับสัญญาณอินฟราเรด (K-Board) เครื่องรับโทรทศัน์สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง 

หากไม่ผ่านให้ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติ และท าแบบทดสอบประเมินสมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ใหม่ หากทดสอบผ่านแล้ว ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ จึงสรุปผล  

6. สรุปผลจากการทดลองใช้ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ดังภาพที่ 3-11 

 
 

 



76 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-11 ภาพกระบวนการประเมินสมรรถนะ 
ที่มา : สัญญา โพธ์ิวงษ์. (2560)  

 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 

ทดสอบหลังเรียน 

 

ทดสอบก่อนเรียน 

 

เริ่มต้น 

จัดเตรียมสภาพแวดล้อม 

จัดการเรียนการสอน 

ทดสอบความรู้ ทบทวนความรู้ 

 

ฝึกปฏิบัติตามใบงาน 

ทดสอบการปฏิบัติ ทบทวนขั้นตอน 
การปฏิบัติ 

 

การสรุปผล 

แบบสังเกต/ 
ใบบันทึกการสังเกต 

ใบประเมินผลปฏิบัติ 

แบบทดสอบ 

สถานที่ 
วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
สื่อ ชุดฝึกสมรรถนะ 

ชี้แจงการประเมิน 
สร้างความสนใจ 

 ให้หลักการ 
เรียนรู้ด้วยชุดฝึก

สมรรถนะ 

สิ้นสุด 

ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
ใบสั่งงาน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้การใช้ชุดฝึกสมรรถนะงาน

เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่ใช้ในการเรียนการสอน งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ ประกอบชุด
การสอนวิชาเครื่องรับโทรทศัน์ ด าเนินการทดลองใช้ในช่วง พฤษภาคม ถึง ตุลาคม ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 โดยด าเนินการดังนี้ 

3.6.1 ทดสอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน โดยใช้เวลาทดสอบจ านวน 2 ช่ัวโมง 

3.6.2 ด าเนินการสอนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่  2 สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยการแบ่ง เป็นกลุ่ม
ทดลอง 15 คน และ กลุ่มควบคุม 15 คน ด้วยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก เพื่อให้ได้กลุ่มทดลอง
เรียนด้วยชุดการสอนที่ใช้ชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทศัน์ 
รหัสวิชา 2105-2011 โดยมีส่วนประกอบของบอร์ด A-Board, P-Board, K-Board และ LD-Board 
รวม 4 บอร์ดต่อจ านวน 1 ชุด รวมรายการจ านวน 26 จุดทดสอบ และกลุ่มควบคุม 15 คน เรียนด้วย
วิธีสอนปกติ ด าเนินการสอนแบบเดียวกัน แต่ไม่ได้ท าการฝึกด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED โดยก่อนเรียนผู้วิจัยได้อธิบายและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกา รวมถึง
ข้อก าหนดต่าง ๆ ในวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 ที่นักเรียนพึงปฏิบัติตลอดหลักสูตร
การศึกษาและกล่าวเช่ือมโยงมาถึง ตัวนวัตกรรมที่ผู้วิจัยจะน ามาใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงการ
ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน โดยแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบท้ายการทดลอง 
จากนั้นกลุ่มทดลองเรียนรู้จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างไว้ โดยใช้ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 โดยมีส่วนประกอบของบอร์ด 
A-Board, P-Board, K-Board และ LD-Board รวม 4 บอร์ด ต่อ จ านวน 1 ชุด  ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอยา่ง
ตอบค าถามท้ายการทดลองลงในกระดาษค าตอบ เมื่อเรียนรู้เสร็จสิ้นในแต่ละหน่วย ผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างท าแบบทดสอบประเมินสมรรถนะท้ายหน่วย  

3.6.3 เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้จากกิจกรรม การสอน ประกอบกับการฝึกปฏิบัติ ด้วยชุดฝึก
สมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 ครบ
หมดทุกหน่วยการเรียนแล้ว ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งประกอบด้วยคะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนใบงานการทดลอง  
คะแนนแบบทดสอบประเมินสมรรถนะ และคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิได้ครบแล้ว ผู้ วิจัยได้
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลผลทางสถิติ เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ใช้ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  
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 3.6.4 ภาพกิจกรรมการสร้างและตรวจสอบคุณภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สี
จอ LCD LED 

 

         
 
ภาพที่ 3-12 คณะผู้เช่ียวชาญจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ส ีPanasonic 

 รุ่น  TH-32E410T ร่วมตรวจสอบชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
ที่มา :  สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560)  

 
 

         
 

ภาพที่ 3-13 การทดลองเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED 
ที่มา :  สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 
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(ก)  นักเรียนทดลอง ครั้งที่ 1                         (ข) นักเรยีนทดลอง ครัง้ที่ 2 

 ภาพที่ 3-14 นักเรียนปฏิบัติด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
ที่มา :  สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 

  
(ก)  นักเรียนทดสอบสมรรถนะ ครั้งที่ 1      (ข) นักเรียนทดสอบสมรรถนะ ครัง้ที่ 2 

ภาพที่ 3-15 นักเรียนประเมินสมรรถนะ ด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  
ที่มา :  สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 

 

 
ภาพที่ 3-16 น าเสนอชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

ที่มา :  สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 
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3.6.5 ราคาต้นทุนในการสร้าง 
งบประมาณที่ใ ช้ในการสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED                 

ที่ประกอบด้วย A-Board P-Board K-Board และ LD-Board จ านวน 4 บอร์ดต่อ 1 ชุด สร้างข้ึน
จ านวน 2 ชุด ราคารวม 90,000 บาท จะเห็นได้ว่าหากมีกระบวนการสร้างในปริมาณมาก ก็จะอาจ
สามารถลดต้นทุนต่อชุดให้มีราคาถูกลงกว่าน้ีได้  

3.6.6 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผลงานวิจัย การพัฒนาชุดการสอนโดยสร้างและหา

ประสิทธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่ผู้วิจัยได้จัดท าข้ึนเพื่อเผยแพร่
ผลงานให้แก่ครูผู้สอนและบคุคลทั่วไป เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา เผยแพร่โดย 
เว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก และส่งเผยแพร่วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 20 แห่ง 

 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากทดลองใช้ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED นี้แล้ว ผู้รายงานจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

3.7.1.1 หาประสิทธิภาพของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage)  

3.7.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่เรียนด้วยชุดฝึก
สมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 โดยใช้
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ
ทดสอบค่าที (t-test) 

3.7.1.3 แบบสอบถามความคิดเห็น/ระดับคุณภาพ ของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกสมรรถนะ
งานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 โดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.7.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7.2.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

 1) ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตรดังสมการ (บุญชม ศรสีะอาด, 2545 : 105) 
 

สูตร   X̅ = 
ƩX

N
 

 

   เมื่อ   X̅  แทน   ค่าคะแนนเฉลี่ย 
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       ƩX แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
 N  แทน   จ านวนของคะแนนในกลุ่ม 

 2) ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังสมการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 104) 
 

สูตร   P  =  
f ×100

n
 

 

เมื่อ    P แทน   ร้อยละหรือ % (Percentage) ที่ต้องการหา 
f     แทน   ความถ่ีหรือจ านวนที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
n     แทน   จ านวนความถ่ีทั้งหมด หรือจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้สูตร (ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ.  2538 : 73)   

 

สูตร   S.D. = √
nƩx2-(Ʃx)

2

n(n-1)
 

 

      เมื่อ   S.D.       แทน    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 Ʃx     แทน    ผลรวมของคะแนนของผู้เข้าสอบทั้งหมด 

Ʃx2         แทน    ผลรวมของคะแนนของผู้เข้าสอบแตล่ะคนยกก าลังสอง 
n    แทน    จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 

3.7.2.2 สถิติที่ใช้การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 1) สูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยค่าดัชนีความสอดคล้องต้อง

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 (ล้วนและอังคณา, 2539 : 249) 
 

สูตร   IOC  =   
ƩR

N
 

 

  เมื่อ     IOC   แทน ดัชนีความสอดคล้อง 

   ƩR แทน ผลรวมของการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ 
   N แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

 2) สูตรหาค่าความยากง่ายของข้อสอบองิเกณฑ์ โดยค่าความยากง่ายต้องมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 จึงจะถือว่าใช้ได้ (ล้วนและองัคณา, 2538 : 209-210)   

 

สูตร  P =  
R

N
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   เมื่อ    P   แทน    ดัชนีค่าความยากง่าย 
   R     แทน    จ านวนนักเรียนที่ท าข้อสอบถูก 
   N    แทน  จ านวนนักเรียนที่ท าข้อสอบทั้งหมด 

 3) สูตรหาค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ โดยค่าอ านาจจ าแนกต้องมีค่าตั้งแต่ 
0.20 ข้ึนไปจึงจะถือว่าใช้ได้ (ล้วนและอังคณา, 2538 : 210-211)  

 

สูตร D =  U LR -R

N/2
   

 

  เมื่อ   D     แทน     ค่าอ านาจจ าแนก 
   RU    แทน     จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุม่เก่ง 
   RL  แทน     จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุม่อ่อน 
  N  แทน     จ านวนนักเรียนในกลุม่เก่งและกลุม่อ่อน 

 4) สูตรหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน
(KR-20) ต้องมีค่า 0.6 ข้ึนไป จึงจะถือว่าใช้ได้ (ล้วนและอังคณา, 2538 : 198 ) 

 

สูตร            rtt =  
2

t

n Σpq
1-

n-1 s

 
 
 

    

 

เมื่อ  rtt แทน     ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
   n แทน     จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
   p แทน     สัดส่วนของผู้ท าได้ในข้อหนึง่ ๆ  

 นั่นคือสัดส่วนของคนท าถูกกบัคนทั้งหมด 
   q    แทน     สัดส่วนของผู้ท าผิดในข้อหนึง่ ๆ หรอื 1-p 

   
2

ts  แทน     คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ 
 

สูตร   2

ts  =  
NƩx2-(Ʃx)2

N2   
  

 เมื่อ N    แทน    จ านวนคนที่ท าแบบทดสอบ 
   X    แทน    ค่าของคะแนนแต่ละคน 

 

3.7.2.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้

สถิติทดสอบค่า t-test แบบกลุ่มไม่อสิระต่อกัน (Dependent samples) (ล้วน สายยศ และองัคณา 
สายยศ, 2538 : 104) 
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สูตร   
2 2

ΣD
t  = 

NΣD -(ΣD)

N-1

   

 
   เมื่อ t     แทน ค่าที่ใช้พิจารณาของการแจกแจงท ี
    D แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนแตล่ะคู่ 
    N     แทน  จ านวนคู่ของกลุม่ตัวอย่าง 
  ΣD  แทน   ผลรวมของความแตกต่างจากการเปรียบเทียบกันเป็น 
    รายบุคคลระหว่างคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน 
    กับทดสอบหลงัเรียน 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
โดยใช้สถิติทดสอบค่า t-test แบบกลุ่มอสิระตอ่กัน (Independent samples) (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538 : 101-102) 

 

สูตร       t   = 
X1̅̅ ̅̅ - X2̅̅ ̅̅

√S1
2

n1
 + 

S2
2

n2

   

 

                     เมื่อ       t        แทน    ค่าสถิติทีใช้ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย 
X1̅̅ ̅̅       แทน    คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ทดลอง 
X2̅̅ ̅̅       แทน    คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ควบคุม 
S1

2       แทน    ค่าความแปรปรวนของกลุ่มทดลอง 
S2

2       แทน    ค่าความแปรปรวนของกลุ่มควบคุม 
n1       แทน    จ านวนของกลุ่มทดลอง 
n2       แทน    จ านวนของกลุ่มควบคุม 
St

2      แทน    คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
  

สูตร           
2

ts  =  NƩx2-(Ʃx)2

N(N-1)
  

 

3.7.2.4 การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกสมรรถนะ (เสาวนีย์, 2528 : 295) 
 

  E1   =   
Ʃx
N/A

  x 100 

 

E2   =    
ƩY

N/B
 x 100 
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เมื่อ E1 หมายถึง    ประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย จากแบบทดสอบประเมินสมรรถนะ 
ระหว่างเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED 

  E2 หมายถึง    ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละของคะแนน 
 เฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทั้งหมด 

Ʃx     หมายถึง    คะแนนรวมของแบบทดสอบประเมินสมรรถนะระหว่าง
เรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED 

  ƩY     หมายถึง    คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
A        หมายถึง    คะแนนเต็มของแบบทดสอบประเมินสมรรถนะระหว่าง

เรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED 

  B หมายถึง    คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
  N หมายถึง    จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 

3.7.2.5 สถิติที่ใช้การวิเคราะหป์ระเมินระดับความคิดเห็นหรือระดับคุณภาพ 

วิเคราะห์ความคิดเห็นหรือระดับคุณภาพโดยใช้สถิติพื้นฐานคือ ค่าเฉลี่ย ( X̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดับคุณภาพ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ระดับคุณภาพ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดับคุณภาพ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  ระดับคุณภาพ น้อยที่สุด 
 
3.7.2.6 การวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะ 

การวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ คิดเกณฑ์ประเมินการผ่านที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 (ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2557) 

 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จุดประสงค์การวิจัยครั้งนี้ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์

สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์  รหัสวิชา 2105-2011 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช 2556 ใช้ในการเรียนการสอนหน่วยที่ 12 เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED และ
ดิจิตอลทีวี วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 โดยมีส่วนประกอบของบอร์ด A-Board,     
P-Board, K-Board และ LD-Board รวม 4 บอร์ดต่อจ านวน 1 ชุด ที่ผู้วิจัยได้สร้างเพื่อใช้ในการเรียน
การสอนของนักเรียน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  ภาคเรียนที่  1             
ปีการศึกษา 2560  โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์การสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  
4.2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 

LED  
 

4.1 ผลการวิเคราะห์การสรา้งชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
จากผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเกณฑ์การปฏิบัติงานกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

โดยผู้เช่ียวชาญจากดัชนีความสอดคล้อง เพื่อออกแบบสร้างชุดฝึกสมรรถนะตามเกณฑ์ ทดสอบ
ประสิทธิภาพต่อการท างาน แล้วจึงน าไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพต่อองค์ประกอบของชุดฝึก
สมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ก่อนน าไปสู่กระบวนการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างใน
รายวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

4.1.1 ผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทศันส์จีอ 
LCD LED  

ผู้วิจัยมีวิธีการหาประสิทธิภาพการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED ซึ่งมีผลการทดสอบจากกระบวนการประกอบติดตั้งตัวอุปกรณ์ในแต่ละภาคส่วนผู้ วิจัยมีวิธี
ลดความผิดพลาดในการประกอบวงจรและลดความยุ่งยากของจดุการตรวจเช็คในกรณีทีม่ีจุดผดิพลาด
เกิดข้ึนในวงจร ข้อดี คือ บอร์ดที่ได้สมบูรณ์ ค้นจุดเสียได้ง่าย เพราะถ้าชุดวงจรแรกไม่ผ่านจะไม่ท า
การประกอบอุปกรณ์ในชุดวงจรใหม่ได้ ดังนั้น จึงสามารถแก้ไขปัญหาบอร์ดเสีย หรือไม่ท างานได้ ผล
ของการทดสอบจึงผ่านตามไปโดยง่าย ในกระบวนการวัดและทดสอบ เพื่อหาประสิทธิภาพยังคง
ด าเนินต่อไป เพื่อให้ได้ชุดฝึกสมรรถนะที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน โดยด าเนินการ
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ทดสอบ จ านวน 2 ครั้ง แล้วจึงได้ผลของประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบั
โทรทัศน์สีจอ LCD LED ดังตารางที่ 4-1 ดังนี ้
ตารางที่ 4-1 ผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED 

รายการท างานของวงจร 
จุดทดสอบตามข้อก าหนด 

จ านวน ร้อยละ ผลประเมิน 

ล าดับที่ 1-2 การท างานของชุด  Input ไฟ 20 100 ผ่าน 

ล าดับที่ 3-11 การท างานของชุด Main ไฟ 105 100 ผ่าน 

ล าดับที่ 12-16 การท างานของชุด A-Board 50 100 ผ่าน 

ล าดับที่ 17-18 การท างานของชุด K-Board 20 100 ผ่าน 

ล าดับที่ 19-26 การท างานของชุดสวิตช์ 80 100 ผ่าน 

ผลการทดสอบประสทิธิภาพการท างาน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ผ่าน 

 
จากตารางที่ 4-1 ผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ

โทรทัศน์สีจอ LCD LED ผ่านการทดสอบครบทุกจุดทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100  
จากการทดสอบประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 

LCD LED ที่ใช้ในการเรียนการสอนหน่วยที่ 12 เรื่องเครื่องรับโทรทศัน์สีจอ LCD LED และดิจิตอลทีวี 
วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 ซึ่งมีส่วนประกอบของบอร์ด A-Board, P-Board,       
K-Board และ LD-Board รวม 4 บอร์ดต่อจ านวน 1 ชุด จ านวนชุด อย่างละ 2 บอร์ด ซึ่งการวัด
ทดสอบจากวงจรในบอร์ดทุกบอร์ดจ านวน 26 จุดที่ก าหนดไว้ โดยคิดร้อยละของข้อที่ถูกต้อง และไม่
ถูกต้อง ผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED ตามข้อก าหนด (ภาคผนวก ง) 

หลังจากผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้านการท างานแล้ว เพื่อทดสอบความคงทนของการ
ท างานแบบต่อเนื่อง ผู้วิจัยใช้วิธีการจ่ายไฟให้กับชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทัศน์สจีอ LCD LED 
เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วทดสอบซ้ าอีกครั้ง ผลที่ได้ตรงตามข้อก าหนดทุกรายการ แล้วน าไปให้
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ประเมินคุณภาพต่อองค์ประกอบของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สี
จอ LCD LED   

4.1.2 ผลวิเคราะห์การประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญต่อองค์ประกอบของชุดฝึกสมรรถนะ
งานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  ซึ่งเป็นดังตารางที่ 4-2 
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ตารางที่ 4-2 ผลวิเคราะห์ประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญต่อองค์ประกอบของชุดฝึกสมรรถนะงาน
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มี
ความเหมาะสมกับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

4.80 0.45 มากที่สุด 

2. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาเครื่องรับ
โทรทัศน ์

4.60 0.55 มากที่สุด 

3. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED นี้ มี
ความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

4.40 0.55 มาก 

4. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มี
ความทันสมัย 

4.20 0.45 มาก 

5. มีความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน 
 

4.40 0.55 มาก 

6. วัสดุที่ใช้ในชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED มีความเหมาะสม 

4.60 0.55 มากที่สุด 

7. ความเหมาะสมด้านขนาดและน้ าหนักของชุดฝึกสมรรถนะ
งานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

4.60 0.55 มากที่สุด 

8. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED นี้
สะดวกต่อการใช้งาน 

4.40 0.55 มาก 

9. ต าแหน่งการวางอุปกรณ์ในชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED เหมาะสม 

4.40 0.55 มาก 

10. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มี
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

4.40 0.55 มาก 

รวม 4.48 0.53 มาก 

 
จากตารางที่ 4-2 พบว่า ผลวิเคราะห์ประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญต่อองค์ประกอบของ

ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทศัน์สีจอ LCD LED มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.48, S.D. = 0.53) แปลผลได้
ว่ามีความเห็นด้วยว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามล าดับความส าคัญ 
อันดับแรก ได้แก่ รายการล าดับที่ 1 คือ ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มี
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ความเหมาะสมกับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย ( X̅ = 4.80, S.D. = 0.45) แปล
ผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด อันดับที่ 2 ได้แก่ รายการล าดับที่ 2, 6 และ 7 คือ ชุดฝึกสมรรถนะ
งานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาเครื่องรับ
โทรทัศน์ วัสดุที่ใช้ในชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มีความเหมาะสม และ
ความเหมาะสมด้านขนาดและน้ าหนักของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มี

ค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.60, S.D. = 0.55) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด อันดับที่ 3 ได้แก่ รายการ
ล าดับที่ 3, 5, 8, 9 และ 10 คือ ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED นี้ มีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ชุดฝึกสมรรถนะงาน
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED นี ้สะดวกต่อการใช้งาน ต าแหน่งการวางอุปกรณ์ในชุดฝึกสมรรถนะ
งานเครื่องรับโทรทศัน์สีจอ LCD LED เหมาะสม และชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทศัน์สีจอ LCD 

LED มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.40, S.D. = 0.55) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ ระดับ
มาก อันดับที่ 4 ได้แก่ รายการล าดับที่  4 ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มี

ความทันสมัย มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.20, S.D. = 0.45) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ ระดับมาก  
 

4.2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  
ผลจากการทดลองใช้ชุดฝึกสมรรถนะเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD  เพื่อหาประสิทธิภาพ 

ผู้วิจัยได้น าชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ไปทดลองใช้กับ
นักเรียน สาขาวิขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ านวน 15 คน น ามาวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  

4.2.1 ผลวิเคราะห์จ านวนนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED มีจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 ที่มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75  ดังตารางที่ 4-3  ถึง ตารางที่ 4-4 
ตารางที่ 4-3 ผลการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะระหว่างเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

คนที่ 

คะแนนประเมินสมรรถนะระหว่างเรียนด้วยชุดฝึก
สมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED  

คะแนนวัด
ผลสัมฤทธ์ิหลงั

เรียน 

ผลการ
ประเมิน 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน A-Board P-Board K-Board 
รวม 
(60) 

ร้อยละ 
รวม 
(40) 

ร้อยละ 

1 18 18 18 54 90 36 90 ผ่าน 

2 16 17 18 51 85 34 85 ผ่าน 
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ตารางที่ 4-3 ผลการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะระหว่างเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน (ต่อ) 

คนที่ 

คะแนนประเมินสมรรถนะระหว่างเรียนด้วยชุดฝึก
สมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED  

คะแนนวัด
ผลสัมฤทธ์ิหลงั

เรียน 

ผลการ
ประเมิน 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน A-Board P-Board K-Board 
รวม 
(60) 

ร้อยละ 
รวม 
(40) 

ร้อยละ 

3 17 18 19 54 90 4 85 ผ่าน 
4 19 16 18 53 88.33 32 80 ผ่าน 
5 18 18 18 54 90 34 85 ผ่าน 
6 17 18 19 54 90 36 90 ผ่าน 
7 18 19 19 56 93.33 36 90 ผ่าน 
8 16 18 20 54 90 34 85 ผ่าน 
9 17 17 18 52 86.67 32 80 ผ่าน 
10 16 18 20 54 90 30 75 ผ่าน 
11 16 17 18 51 85 34 85 ผ่าน 
12 16 16 19 51 85 36 90 ผ่าน 
13 17 19 19 55 91.67 32 80 ผ่าน 
14 19 17 18 54 90 90 90 ผ่าน 
15 16 18 17 51 85 85 85 ผ่าน 

ประสิทธิภาพ 88.67  85  
 
จากตารางที่ 4-3 ผลการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะระหว่างเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงาน

เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จากข้อมูลนักเรียนกลุ่มทดลอง 
15 คน ผ่านเกณฑ์ จ านวน 15 คน เมื่อน าข้อมูลมาค านวณค่าร้อยละของคะแนนประเมินสมรรถนะ
ระหว่างเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED กับ คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลัง
เรียน น ามาค านวณหาประสิทธิภาพที่ได้ คือ 88.67/85 
88.67 ตัวเลขชุดแรก คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้จากการหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
จากคะแนนประเมินสมรรถนะระหว่างเรยีนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
85 ตัวเลขชุดหลัง คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ไดจ้ากการค านวนหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจาก
คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จากจ านวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 
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จากผลการวิเคราะห์จ านวนนักเรียนผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ เจตคติ 
รวมทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
ตารางที่ 4-4 ผลการวิเคราะห์จ านวนนักเรียนผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ ด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 75   

สมรรถนะ 
จ านวนผู้ผ่านการทดสอบ (15 คน) 

ความรู้ 
ทักษะและ

เจตคต ิ
ประเมิน 

รวม 3 ด้าน 
ซ่อมภาคจ่ายไฟ (P) เครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
ได้ถูกต้อง 

15 15 15 

ซ่อมหน่วยประมวลผลกลาง (A-Board) เครื่องรบั
โทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง 

15 15 15 

ซ่อมภาครับอินฟราเรด (K-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สี
จอ LCD LED ได้ถูกต้อง 

15 15 15 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ(%) 100 
 
จากตารางที่ 4-4 ผลการวิเคราะห์จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 แต่ละหน่วยสมรรถนะย่อย งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝกึ
สมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ส่งผลให้นักเรียนผ่านการทดสอบสมรรถนะทั้งด้าน
ทฤษฎี ปฏิบัติและเจตคติ จากการประเมินประกอบด้วย 1) การประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบ
ด้วยข้อสอบแบบตัวเลือก ในกรณีที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะเข้าสู่การทบทวนความรู้และ
ท าการทดสอบ อีกครั้ง  2) การประเมินทักษะและเจตคติ โดยสังเกตจากการปฏิบัติงานของนักเรียน
เป็นรายบุคคล ของกลุ่มทดลอง พบว่า มีจ านวนผู้ผ่านการประเมินมากกว่าร้อยละ 100 ที่มีสมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  

4.2.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยใช้สถิติทดสอบค่า t-test แบบกลุ่มสัมพันธ์กัน 
Dependent จากสมมติฐาน 

H0 = ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนไม่แตกต่างกัน H0 : µ1 = µ2 
H1 = ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน H1 : µ2 > µ1  
ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05  ดังตารางที่ 4-5 
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ตารางที่ 4-5 ผลการวิเคราะห์คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง 

คะแนน N Mean S.D. 
เฉลี่ย

ผลต่าง 

S.D. 
เฉลี่ย 

ผลต่าง 
t 

Sig. 
1-tailed 

ก่อนเรียน 15 12.80 2.981 
21.20 3.427 23.960 0.0000 

หลงัเรียน 15 34.00 1.852 

 
 จากตารางที่ 4-5 ค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 23.960 สูงกว่าค่าวิกฤตของ t ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทศัน์สีจอ LCD LED  

ตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ค่า Sig.(1-tailed) = 0.00 < 0.05 Sig. แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 
ยอมรับสมมติฐาน H1 

ผลการวิเคราะห์คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสถิติการทดสอบ t และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการเปรียบเทียบ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 4.2.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบคะแนนประเมินสมรรถนะท้ายการทดลอง ระหว่างกลุม่
ทดลองกับกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองทีเ่รียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุม ทีเ่รียนด้วยวิธีปกติ แตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ใช้สถิติทดสอบค่า t-test แบบกลุม่อสิระต่อกัน (Independent samples) ดังตารางที่ 4-6 
ตารางที่ 4-6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนประเมินสมรรถนะท้ายการทดลอง ระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม 

กลุ่ม N Mean S.D. 
ผลต่าง
ของ 

ค่าเฉลี่ย 
t df 

Sig.  
1 tailed 

ทดลอง 15 39.80 1.66 
7.27 10.425 28 0.000 

ควบคุม 15 32.53 2.13 

 
จากตารางที่ 4-6 พบว่า คะแนนประเมินสมรรถนะท้ายการทดลอง ของกลุม่ทดลองเฉลี่ย

เท่ากับ 39.80 คะแนน และมีคะแนน กลุม่ควบคุม เฉลี่ย เทา่กับ 32.53 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนสอบ ทัง้สองกลุ่ม พบว่า ค่า t ที่ค านวณไดม้ีค่าเท่ากับ 10.425 สูงกว่าค่าวิกฤตของ t 
คะแนนทดสอบของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคุมอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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4.2.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม    
โดยใช้สถิติทดสอบค่า t-test แบบกลุ่มอสิระตอ่กัน (Independent samples) 
จากสมมติฐาน 

H0 = ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มทดลองและควบคุมไม่แตกต่างกัน H0 : µ1 = µ2 
H1 = ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรียน H1 : µ2 > µ1  
ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ดังตารางที่ 4-7 
 

ตารางที่ 4-7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

กลุ่ม N Mean S.D. 
ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลี่ย 
t df 

Sig. 
1 tailed 

ทดลอง 15 34 1.852 
4.33 4.971 28 0.000 

ควบคุม 15 29.67 2.820 
  

จากตารางที่ 4-7 พบว่า ผลวิเคราะห์คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิ ของกลุ่มทดลองเฉลี่ยเท่ากับ 
34.00 คะแนน และมีคะแนนกลุ่มควบคุมเฉลี่ย เท่ากับ  29.67 คะแนน  

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบ ทั้งสองกลุ่มพบว่า ค่า t ที่ค านวณไดม้ีค่าเท่ากับ 4.971  
สูงกว่าค่าวิกฤตของ t คะแนนสอบ กลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

ตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ค่า Sig.(1-tailed) = 0.00 < 0.05 Sig. แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 
ยอมรับสมมติฐาน H1 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติการทดสอบ t และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการ
เปรียบเทียบ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างกล ุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
ซึ่งกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มคีะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ที่เรียนด้วยวิธีสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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4.2.5 ผลวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ต่อชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED  ดังตารางที่ 4-8 
ตารางที่ 4-8 ผลวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ต่อชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED 

รายการ X̅ S.D. แปลผล 

1. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED ระบุต าแหน่งอุปกรณ์มีความชัดเจน 

4.80 0.56 มากที่สุด 

2. ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม 4.80 0.56 มากที่สุด 

3. กิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจชวนให้ติดตาม 4.67 0.72 มากที่สุด 

4. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลา 4.67 0.72 มากที่สุด 

5. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED สามารถสร้างแรงจูงใจให้อยากเรียน 

4.00 0.38 มาก 

6. ความสะดวกในการทดสอบวงจรอาการเสียจาก
บอร์ด 

4.87 0.52 มากที่สุด 

7. นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ 4.60 0.74 มากที่สุด 

8. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED ง่ายต่อการเรียนรู้ 

4.53 0.83 มากที่สุด 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะ ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 

4.27 0.96 มาก 

10. บรรยากาศการเรียนท าให้นักเรียนอยากเรียน
วิชาน้ี 

4.40 0.83 มาก 

11. นักเรียนมีความสุขกับการเรียนวิชาน้ี 4.27 0.96 มาก 

12. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED เป็นสื่อการสอนที่น่าสนใจ 

4.80 0.56 มากที่สุด 

13. นักเรียนได้รับความรู้จากการเรียนด้วยชุดฝึก
สมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

4.33 0.90 มาก 

 



94 
 

 

ตารางที่ 4-8 ผลวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ต่อชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED (ต่อ) 

รายการ X̅ S.D. แปลผล 

14. นักเรียนเห็นว่าการฝกึปฏิบตัิด้วยชุดฝึกสมรรถนะ
งานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ประกอบ 
การสอนน้ันสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ได้ 

4.80 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.70 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4-8 พบว่า ผลวิเคราะห์ประเมินความพึงใจของนักเรียนต่อชุดฝึกสมรรถนะงาน

เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED โดยรวมเฉลี่ย (X̅ = 4.56, S.D. = 0.70) แปลผลได้ว่ามีความเห็น
ด้วยว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามล าดับความส าคัญ อันดับ
แรก ได้แก่ รายการล าดับที่ 6 คือ ความสะดวกในการทดสอบวงจรอาการเสียจากบอร์ด มีค่าเฉลี่ย 

(X̅ = 4.87, S.D. = 0.52) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด อันดับที่ 2 ได้แก่ รายการล าดับที่ 
1, 2, 12  และ 14 คือ ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ระบุต าแหน่งอุปกรณ์มี
ความชัดเจน ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สจีอ LCD LED เป็นสือ่
การสอนที่น่าสนใจ และนักเรียนเห็นว่าการฝึกปฏิบัติด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 

LCD LED ประกอบการสอนน้ันสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ได้ มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.80, S.D. = 0.56) 
แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด อันดับที่ 3 ได้แก่ รายการล าดับที่ 3 และ 4 คือ กิจกรรมการ
เรียนรู้น่าสนใจชวนให้ติดตาม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับเวลา มีค่าเฉลี่ย 

(X̅ = 4.67, S.D. = 0.72) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด อันดับที่ 4 ได้แก่ รายการล าดับที่ 7 

นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.60, S.D. = 0.74) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์มี 
ระดับมากที่สุด อันดับที่ 5 ได้แก่ รายการล าดับที่ 8 ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 

LED ง่ายต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.53, S.D. = 0.83) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์มี ระดับมากทีส่ดุ 
อันดับที่ 6 ได้แก่ รายการล าดับที่ 10 บรรยากาศการเรียนท าให้นักเรียนอยากเรียนวิชานี้ มีค่าเฉลี่ย 

(X̅ = 4.40, S.D. = 0.83) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์มี ระดับมาก อันดับที่ 7 ได้แก่ รายการล าดับที่ 13 
นักเรียนได้รับความรู้จากการเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มี

ค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.33, S.D. = 0.90) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์มี ระดับมาก อันดับที่ 8 ได้แก่ รายการ

ล าดบัที่ 11 นักเรียนมีความสุขกับการเรียนวิชานี้ มค่ีาเฉลี่ย (X̅ = 4.27, S.D. = 0.96) แปลผลได้ว่าอยูใ่น
เกณฑ์มี ระดับมาก รายการล าดับที่ 5 ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED สามารถ

สร้างแรงจูงใจให้อยากเรียน มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.00, S.D. = 0.38) แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ ระดับมาก  



 
 

บทท่ี  5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ

โทรทัศน์สีจอ LCD LED ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ สาขาวิชาช่าง
อิเล ็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร เป็นการวิจัยแบบเชิงทดลอง โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหาการจัดการเรียน
การสอนด้านวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ จึงด าเนินการวิจัย โดยการวิเคราะห์หลักสูตร วิชาเครื่องรับ
โทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 วิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา และได้สร้างชุดฝึกสมรรถนะ เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม
ก่อนน าชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 30 คน ด้วยการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีจับฉลาก (Simple Random 
Sampling) จัดแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 15 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 15 คน โดยให้กลุ่ม
ทดลองใช้ชุดฝึกสมรรถนะเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่สร้างข้ึนมาใหม่ ส่วนกลุ่มควบคุมให้ใช้
การสอนวิธีปกติ ซึ่งภายหลังจากนักเรียนท าการทดลองเสรจ็ในแต่ละครัง้ จะท าการประเมินสมรรถนะ
ภาคความรู้และภาคปฏิบัติท้ายการทดลอง จนครบทั้ง 3 ครั้ง หลังจากนั้นเว้นระยะเวลาให้นักเรียน
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และเพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์ที่ประเมินที่ตั้งไว้ แล้วจึงท าการแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผล  ผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 การสร้างชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ 
รหัสวิชา 2105-2011 ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 
ของนักเรียน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
โดยท าการทดสอบประสทิธิภาพการท างานของชุดฝึกสมรรถนะและประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ มีผลดังนี้ 

5.1.1.1 ผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED ซึ่งมีส่วนประกอบของแผงบอร์ด A-Board, P-Board, K-Board และ LD-
Board จ านวน 4 บอร์ดต่อ 1 ชุด จ านวนอาการเสีย 8 อาการเสีย เป็นการทดสอบการสร้างชุดฝึก
สมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่ได้ออกแบบสร้าง และทดลองชุดฝึกสมรรถนะงาน
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ด้วยการทดสอบวงจรในบอร์ดทุกจุดตามที่ก าหนดไว้ โดยคิดเป็น
ร้อยละของจุดทดสอบที่ถูกต้อง และจุดที่ไม่ถูกต้องซึ่งก าหนดการทดสอบวงจรในบอร์ด รวม 3 บอร์ด
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ต่อ 1 ชุด ได้แก่ แผงบอร์ด A-Board, P-Board  และ K-Board มีจ านวนอาการเสียทั้งหมด 8 อาการ
เสีย โดยแต่ละบอร์ดถูกก าหนดจุดทดสอบไว้ จ านวนจุดทดสอบรวม 26 จุดทดสอบ ท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการท างานตรงตามข้อก าหนดหมายถึง ไม่มีวงจรส่วนหนึ่งส่วนใดท างานผิดปกติ
หรือไม่ท างาน จากการทดสอบประสิทธิภาพต่อการท างาน เมื่อพบข้อบกพร่องการท างานของวงจร 
จึงน าไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขวงจรในแต่ละภาคส่วนให้สมบูรณ์ถูกต้องทั้งหมดอีกครั้ง และใน
ครั้งที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพต่อการท างานตามข้อก าหนดหลังจากมีการแก้ไขปรับปรุงการ
ท างานของชุดวงจรในบอร์ดให้สมบูรณ์ดีแล้ว ทุกจุด ผลการวิเคราะห์ทดสอบหาประสิทธิภาพการ
ท างาน ร้อยละ 100  

หลังจากผ่านการทดสอบประสิทธิภาพต่อการท างานแล้ว เพื่อทดสอบสภาพ ความคงทนของ 
การท างานแบบต่อเนื่อง โดยวิธีการจ่ายไฟให้กับชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทศัน์สีจอ LCD LED 
วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 แบบต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ท าการ
ทดสอบซ้ าอีกครั้ง ผลที่ได้ตรงตามข้อก าหนดทุกรายการ 

5.1.1.2 ผลวิเคราะห์ประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญต่อองค์ประกอบของชุดฝึก
สมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ด าเนินการเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพด้วยแบบประเมิน ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED โดยมี

ระดับความคิดเห็น มีค่า X̅ เท่ากับ 4.48 และค่า S.D. เท่ากับ 0.53 ซึ่งอยู่ในช่วงของระดับความ
คิดเห็นว่า มีระดับคุณภาพมาก  

5.1.2 การหาประสิทธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชา
เครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 จากการทดลองใช้ ดังนี้ 

5.1.2.1 ผลการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะด้านทฤษฎี ด้านปฏิบัติ และเจตคติ 
ของนักเรียนกล ุ่มตัวอย่าง ที่เรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มจี านวนผู้ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 100 ที่มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือร้อยละ 
75 และพบว่า คะแนนกระบวนการประเมินสมรรถนะมีค่าเฉลี่ยร้อย 88.67 และคะแนนวัดผล
สัมฤทธ์ิมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

5.1.2.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผล
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 23.690 แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.1.2.3 ผลการวิเคราะห์คะแนนประเมินท้ายการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุมพบว่า ค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 10.425 และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุม พบว่า ค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 4.971 โดยกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดฝึก
สมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อ
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เสริมสร้างสมรรถนะและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ที่เรียนด้วยวิธีสอน
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  5.1.2.4 ผลการวิเคราะห์ประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึก

สมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ระดับความคิดเห็น โดยรวมมีค่า X̅ เท่ากับ 4.56 
และค่า S.D. เท่ากับ 0.70 ซึ่งอยู่ในช่วงของระดับความคิดเห็นว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
 
5.2 อภิปรายผล 

จากการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มี
ดังนี ้1) จากการศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD 
LED ผลวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดวงจรต่าง ๆ ที่ผู้ ศึกษา
ออกแบบสร้างประกอบลงในชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับ
โทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 เพื่อให้การท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทศัน์สีจอ LCD 
LED เป็นไปตามข้อก าหนดอย่างสมบูรณ์ โดยวิธีการวัดทดสอบเทียบด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแบบ
ซ้ า ๆ ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED พบว่า ทุกรายการที่ผ่านการทดสอบการท างานได้ตรงข้อก าหนดทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 
หลังจากผ่านการทดสอบประสิทธิภาพต่อการท างานแล้ว เพื่อทดสอบสภาพ ความคงทนของ การ
ท างานแบบต่อเนื่อง โดยวิธีการจ่ายไฟให้กับชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED
แบบต่อเนื่องตามระยะเวลาก าหนดแล้ว ท าการทดสอบซ้ าอีกครั้ง ผลที่ได้ตรงตามข้อก าหนดทุก
รายการ 2) น าชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ท าการประเมิน
คุณภาพต่อชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ด้วยแบบประเมินสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 

โดยมีระดับความคิดเห็น มีค่า X̅ เท่ากับ 4.48 และค่า S.D. เท่ากับ 0.53 ซึ่งอยู่ในช่วงของระดับความ
คิดเห็นว่า มีระดับคุณภาพมาก 3) การประเมินสมรรถนะด้านทฤษฎี ด้านปฏิบัติ และเจตคติ ของ
กลุ่มตัวอย่าง ที่เรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มจี านวนผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 มีสมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 และพบว่า ผลการ
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ จากคะแนนระหว่างกระบวนการประเมนิสมรรถนะมค่ีาเฉลี่ยรอ้ยละ 88.67 
และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 4) 
การวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึก
สมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 พบว่า ค่า t 
ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 23.960 หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  5) การวิเคราะห์คะแนนประเมินสมรรถนะท้ายการทดลองของกลุ่มทดลองกับ
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กลุ่มควบคุม พบว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 10.425 และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของกล ุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า ค่า t ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 4.971 โดยกลุ่มทดลองที่เรียน
ด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่ใช้ในการเรียนการสอน วิชาเครื่องรับ
โทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียน
กลุ่มควบคุม ที่เรียนด้วยวิธีสอนปกติ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบ ทั้งสองครั้งพบว่า ค่า t ที่
ค านวณได้ สูงกว่าค่าวิกฤตของ t คะแนนทดสอบของกลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 6) การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึกสมรรถนะ

งานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ระดับความคิดเห็นโดยรวมมีค่า X̅ เท่ากับ 4.56 และค่า S.D. 
เท่ากับ 0.70 ซึ่งอยู่ในช่วงของระดับความคิดเห็นว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

แสดงว่านวัตกรรมหรือชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทศัน์สีจอ LCD LED ที่ออกแบบและ
สร้างข้ึน เกิดจากผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน ของวิชาเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED อย่างมีคุณภาพตามธรรมชาติของหลักสูตร โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบ และติดตาม
จากผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน เช่น ด้านเนื้อหา ด้านการศึกษาวิจัย ด้านสถิติทางการศึกษา ด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนั้น การที่ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มี
ประสิทธิภาพเป็นเพราะสภาพการเรียนการสอนด้วยการใช้ชุดฝึกสมรรถนะ มีการออกแบบที่เป็น
ระบบ โดยสอดคล้องกับเนื้อหาที่มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยเรียน โดยจัดเรียงล าดับเนื้อหาเป็น
ข้ันตอน จากง่ายไปหายาก ท าให้นักเรียนพัฒนาการเรยีนรู้ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบคุคลทางเทคนิค
ซึ่งต้องการในสิ่งที่เห็นจริง มีการก าหนดสถานการณ์อาการเสีย เพื่อให้นักเรียนระดมสมอ งและ
วิเคราะห์อาการเสีย ให้เกิดทักษะในการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์  โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติด้วยชุดฝึกสมรรถนะ และเพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ ซึ่งมีการก าหนดจุดประสงค์ในการทดลอง
แต่ละครั้งชัดเจนและการออกแบบแผงชุดฝึกสมรรถนะของแต่ละแผงบอร์ดที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมานั้น 
จะออกแบบตามขนาดมาตรฐาน ในการทดลองแต่ละครั้งและมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง มี
วงจรตัดไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน  

ประสิทธิภาพจากการใช้ของนักเรียน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 ที่เรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ดีข้ึน เมื่อ
ท าการประเมินสมรรถนะทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติและเจตคติ ของนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่า มีจ านวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 100 โดยมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
สาเหตุที่ท าให้นักเรียนมีผลทดสอบสมรรถนะผ่านเกณฑ์สูงและใช้เวลาในการทดลองสั้นกว่า เกิดจาก
การเห็นของจริงและสามารถปฏิบัติได้ ด้วยชุดฝึกสมรรถนะ ที่ท าให้นักเรียนถูกกระตุ้นให้อยากลงมือ
ปฏิบัติจริงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้ชุดฝึกสมรรถนะและเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม เมื่อท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของกลุ่ม
แล้ว พบว่า ค่า Sig.(1-tailed) = 0.00 < 0.05 Sig. แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน 
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H1 และกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม ที่เรียนด้วยวิธีสอนปกติ โดยมีค่า t เท่ากับ 4.971 แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน แสดงว่าชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทศัน์
สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 ท าให้นักเรียนมีความรู้และสมรรถนะ
การปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนและสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พนา ดุสิตากร (2556) ได้รายงานไว้ว่า งานวิจัยมีจุดประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะงาน
อิ เล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการและสมรรถนะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมในสถาบันการศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม พบว่าชุดฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมที่พัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพระหว่างกระบวนการฝึกอบรม 87.89 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์
หลังจากการฝกึอบรม 92.27 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Chi-Square พบว่า จ านวนผู้ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 85 ท าคะแนนจากแบบทดสอบสมรรถนะได้สูงกว่าร้อยละ 85 ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 สมนึก วันละ (2557) ได้รายงานไว้ดังนี้ เพื่อการออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC 18 FX ส่วนภาครับข้อมูลและส่วนภาคแสดงผล พบว่า หา
ประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ มีผลท าให้นักศึกษาที่ได้เรียนรู้ในระหว่างกจิกรรมการเรียน และท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 ผลของค่า E1/E2 เท่ากับ 
82.86/84.55 ซึ่งเป็นค่าสูงกว่าเกณฑ์ก าหนดไว้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมี
ค่าคะแนน t จากการค านวณสูงกว่าค่าวิกฤตของ t ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 คือมีค่าเท่ากับ 28.24 ค่า

ของ t จากการค านวณ มีค่ามากกว่าค่า t จาก ตารางที่ df = 21, α = 0.05 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.72 
แสดงถึงผลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ด้านประสิทธิภาพการท างานของ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18 FX ส่วนรับข้อมูลและส่วนของภาคแสดงผลจากการทดสอบแบบ
ซ้ าตามล าดับทั้งหมด  

ผลจากการวิจัย จึงสรุปได้ว่าชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED สร้างขึ้นม ี
มีประสิทธิภาพทั้งด้านการท างานและผลของการทดลองใช้ สามารถน าไปใช้ได้ และนักเรียนที่เรียน
โดยใช้ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน และมีระดับความพึงพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุด 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 ที่ใช้ในการเรียนการสอน ที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
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5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
5.3.1.1 ครูผู้สอน ควรเช่ือมโยงงานในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ น าความรู้มาบูรณา

การสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน โดยเฉพาะเป็น
พื้นฐานในการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ให้แก่ช่างชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียน
การสอนสู่การแข่งขันในระดับต่าง ๆ  

5.3.1.2 การน าชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับ
โทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 ไปใช้ในการเรียนการสอน ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องควรจัดตารางเรียน
ให้ต่อเนื่องกัน เช่น ช่ัวโมงเรียน ในการศึกษาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ควรจัดช่ัวโมงเรียนให้ติดต่อกัน 
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เสร็จทันเวลา และครูผู้สอนควรดูแล คอยให้
ค าปรึกษาเป็นพิเศษ ซึ่งการเรียนภาคปฏิบัติ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแลความปลอดภัยส าหรับการใช้
ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

5.3.1.3 ควรมีการช้ีแจง และข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ชุดฝึกสมรรถนะเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่อง ส าหรับรายวิชาที่ผู้สอน
รับผิดชอบนี้ ตั้งแต่ครั้งแรกที่นักเรียนเข้าเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ซึ่งจะท าให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การเรียนก ารสอนบรรลุ
จุดประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.2.1 ควรน าแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ไปสร้างและพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะในหัวข้อ

เรื่องอื่น ๆ ในวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อจะได้ชุดฝึกทดลองไว้ใช้ได้ครบทั้งวิชาตามหลักสูตร 
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________. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา . พิมพ์ครั้งที่ 4. ภาควิชาการวัดผลและวิจัย
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สุวีริยาสาส์น. กรุงเทพฯ. 

สมนึก วันละ.(2557). การออกแบบสร้างและพัฒนาบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC 18FX 
ส่วนรับข้อมูลและส่วนภาคแสดงผล ส าหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 2 
กลุ่ม 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค
แพร่ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557. อัดส าเนา. 
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บรรณานกุรม (ต่อ) 
ภาษาไทย 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2548). สมรรถนะของข้าราชการพลเรือนไทย. ที เอ 

ลิฟวิง. กรุงเทพฯ. 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).(2557). มาตรฐาน

การศึกษาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก : สมศ. 
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. (2549). แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  Competency Based 

Learning. พิมพ์ครั้งที่ 3. ศิริพัฒนาอินเตอร์พริ้นท์. กรุงเทพฯ. 
สุราษฎร์ พรหมจันทร์. (2530). การวัดผลการศึกษา. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนคร

เหนือ. กรุงเทพฯ. 
เสาวนีย์  สิกขาบัณฑิต. (2528). เทคโนโลยีการศึกษา. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ. กรุงเทพฯ. 
อรนุช  ลิมตศิริ. (2546). นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัย

รามค าแหง. (อัดส าเนา) กรุงเทพฯ. 
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์. (2548). Competency Dictionary. เอช อาร์ เซ็นเตอร์. กรุงเทพฯ. 
อารี พันธ์มณี. (2542). จิตวิทยาการเรียนการสอน. บริษัท ต้นอ้อ จ ากัด. กรุงเทพฯ. 
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บรรณานกุรม (ต่อ) 
ภาษาอังกฤษ 
McClelland, D. C. (1973). “Testing for Competence Rather Than for Intelligence”. 

American Psychologist. : 1-14 
Parry, Scott. 1998. Just What is a competency (And Why Should You Care?) 

Training. June: 58-64. 
Sanghi, Seema.  ( 2007) .  The Handbook of Competency Mapping Understanding, 

Designing and Implementing Competency Models in Organizations.  2nd 
ed. (n.p. : n.p.). 

 



 
 

ภาคผนวก ก 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
แบบตอบรับการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ 
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รายชื่อผู้เชีย่วชาญ 
 
 

1. ช่ือ  :  รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย โลหะการ   

 ต าแหน่ง   :  อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
 สังกัด  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

2. ช่ือ  :  ดร.ชาญ จับฟั่น  
 ต าแหน่ง   :  อาจารย์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 สังกัด  :  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 

3. ช่ือ  :  นายไพโรจน์ พอใจ 

 ต าแหน่ง   :  อาจารย์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 สังกัด  :  วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
 

4. ช่ือ  :  นายบุญมี ลาภหิรัญรักษ์ 

 ต าแหน่ง   :  ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาข่ายงานบริการ 
  ส่วนงานศูนย์วิศวกรรมและบริหารลูกค้า 
 สังกัด  :  บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด กรุงเทพฯ 
 

5. ช่ือ  :  นายบันลือ แก้วบุตรดี 
 ต าแหน่ง  :  หัวหน้าหน่วยแผนกฝึกอบรมและพัฒนาข่ายงานบริการ  
  ส่วนงานศูนย์วิศวกรรมและบริหารลูกค้า 
 สังกัด  :  บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด กรุงเทพฯ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเมินชุดฝกึสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED 

 

 
 
 



108 
 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

 
 
 



112 
 

 

. 
 
 
 



113 
 

 

 
 
 
 



114 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

 

 
 
 
 
 



116 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข 
 

ลักษณะรายวิชา 
การแบ่งหน่วยเรียน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหสัวิชา 2105-2011 
แบ่งหน่วยเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิชาเครื่องรบัโทรทัศน์ รหสัวิชา 2105-2011 
แบบประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัองค์ประกอบชุดฝกึสมรรถนะงาน

เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED 
แบบประเมินสมรรถนะของชุดฝกึสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สจีอ LCD LED 
ตัวย่างแบบประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมกับค าถามแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
แบบทดสอบประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) 
แบบทดสอบประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) 
แบบทดสอบประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 3) 
ตัวอย่างใบเนื้อหา 
แผนจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัต ิ
ใบล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ใบสั่งงาน 
ตัวอย่างใบงานการทดลอง 
ใบประเมินผลปฏิบัตงิาน 
ใบบันทึกการสังเกต 
แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ภาพกิจกรรม 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและช่ือวิชา 2105-2011 เครื่องรบัโทรทัศน์ (2-3-3) 
2. สภาพรายวิชา  วิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์ 
3. ระดับวิชา  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ช้ัน ปวช. ปีที่ 2 
4. วิชาบังคับก่อนเรียน 2105-2009 เครื่องรบัวิทย ุ
5. เวลาศึกษา  ทฤษฎี 2 / ปฏิบัติ 3 รวม 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 18 สัปดาห์  
6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต  
7. จุดประสงค์รายวิชา   

1. เข้าใจหลักการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ 
2. เข้าใจการท างานของวงจรเครื่องรับโทรทัศน์ 
3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบการท างานของวงจรเครื่องรับโทรทัศน์ 
4. มีทักษะในการวิเคราะห์อาการเสียและตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 
5. มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัยและมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. สมรรถนะรายวิชา        

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องรับโทรทัศน์ 
2. ปรับแต่ง ตรวจซ่อม และบ ารุงรักษาเครื่องรับโทรทัศน์ 
3. ประเมินราคาการตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 

9. ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ หลักการท างาน
ของกล้องถ่ายโทรทัศน์ จอภาพแบบ CRT, LCD, Plasma และแบบ LED การท างานของวงจรภาครับ
ภาคสัญญาณเสียง  (Audio)  ภาคสัญญาณสี (Chrominance Signal)  ภาคสัญญาณส่องสว่าง 
(Luminance Signal)  ภาคสัญญาณซิงค์ (Sync) ภาคควบคุมการสแกน (Deflection) ภาคขยาย
สัญญาณภาพ (Video Amp) ภาคเมทริกซ์ (Matrix) ภาคจ่ายไฟ (Power Supply) และวงจรที่
เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือวัดทดสอบมาตรฐานสัญญาณโทรทัศน์ การปรับแต่งและตรวจซ่อมเครือ่งรบั
โทรทัศน์ การบ ารุงรักษาเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอภาพ CRT จอภาพ LCD จอภาพ Plasma และ
จอภาพ LED รวมทั้งการประเมินราคาเบื้องต้น 
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ตารางที่ ข-1 การแบ่งหน่วยเรียน วิชาเครื่องรบัโทรทัศน์ รหสัวิชา 2105-2011 
หน่วย

ที่ 
รายการ 

คาบเรียน (ช่ัวโมง) 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1 หลักการเบื้องต้นของโทรทัศน์ 2 3 5 
2 การสง่สญัญาณโทรทัศน์สีและมาตรฐานระบบโทรทัศน์สี 2 3 5 
3 การท างานของอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์ 4 6 10 
4 การท างานของภาคจ่ายไฟและการใช้เครือ่งมอืวัดทดสอบ 4 6 10 
5 การท างานของภาคฮอรซิอนตอลและจอภาพส ี 4 6 10 
6 การท างานของภาคเวอร์ติคอล 2 3 5 
7 การท างานของจูนเนอร์และวงจรที่เกี่ยวข้อง 2 3 5 
8 ระบบเสียง 2 3 5 
9 ระบบไมโครคอมพิวเตอร ์ 2 3 5 
10 ระบบป้องกัน 2 3 5 
11 เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ Plasma 2 3 5 
12 เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED และดิจิตอลทีวี 6 9 15 

         รวม 34 51 85 
       สอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 5 
       รวมทั้งหมด 90 
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ตารางที่ ข-2 แบ่งหน่วยเรยีนรูแ้ละจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 

ครั้งที ่
หน่วย

ที่ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้และจุดประสงค์พฤติกรรม 

คาบเรียน (ช่ัวโมง) 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

1 1 หลักการเบื้องต้นของโทรทัศน์ 
1.1 บอกหลักการเบื้องต้นของโทรทัศน์ได ้
1.2 บอกระบบการสแกนได้ 
1.3 บอกระบบมาตรฐานโทรทัศน์ขาวด าได้ 
1.4 บอกการท างานหลอดภาพและหลอดก าเนดิ
ภาพได ้
1.5 อธิบายหลักการเครื่องส่งโทรทัศน์เบื้องต้น 
1.6 อธิบายการท างานของบล็อกไดอะแกรม
เครื่องรับโทรทัศน์ขาว-ด าได ้

2 3 5 

2 2 การสง่สญัญาณโทรทัศน์สีและมาตรฐานระบบ
โทรทัศน์ส ี

2.1 บอกสีแสงที่ใช้ในเครื่องรับโทรทัศน์สีได้ 
2.2 บอกจ านวนเส้นภาพของเครื่องรับโทรทัศน์ได ้
2.3 บอกการสร้างภาพของเครื่องรับโทรทัศน์สีได้ 
2.4 บอกความสัมพัน ธ์ของสัญญาณ Y กับ
สัญญาณ RGB ได ้
2.5 บอกสัญญาณภาพสีรวม CVBS ได ้
2.6 บอกสัญญาณเพื่อจุดประสงค์พิเศษได้ 
2.7 บอกสัญญาณของพาหะสีได้ 
2.8 อธิบายโทรทัศน์ระบบ NTCS ได ้
2.9 อธิบายโทรทัศน์ระบบ PAL ได ้
2.10 อธิบายโทรทัศน์ระบบ SECMA ได ้
2.11 อธิบายจอกว้างระบบ PALplus ได ้

2 3 5 

3-4 3 การท างานของอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์ 
3.1 อธิบายการท างานอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟได ้
3.2 อธิบายการท างานอุปกรณ์โหลดของภาค
จ่ายไฟได ้
3.3 อธิบายการท างานอุปกรณ์โหลดของ 
ฟลายแบ็คทรานสฟอร์เมอร์ได ้

4 6 10 
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ตารางที่ ข-2 แบ่งหน่วยเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 
(ต่อ) 

ครั้งที ่
หน่วย

ที่ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้และจุดประสงค์พฤติกรรม 

คาบเรียน (ช่ัวโมง) 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

5-6 4 การท างานของภาคจ่ายไฟและการใช้เครือ่งมอืวัด
ทดสอบ 

4.1 อธิบายการท างานวงจรเร็กติฟายเออร์ได ้
4.2 อธิบายแหลง่จ่ายไฟแบบสวิตช่ิงได ้
4.3 อธิบายบลอ็กไดอะแกรมการท างานของ
ภาคจ่ายไฟได ้
4.4 บอกการควบคุมสญัญาณ EMI และ RFI ได ้
4.5 อธิบายวงจรเมนเรก็ติฟายได ้
4.6 อธิบายการท างานของเพาเวอร์
ทรานซสิเตอร์ได ้
4.7 บอกเทคนิคการตรวจซ่อมภาคจ่ายไฟได ้
4.8 บอกข้อแนะน าการใช้มัลติมเิตอร์และ
ออสซลิโลสโคปได ้

4 6 10 

7-8 5 การท างานของภาคฮอรซิอนตอลและจอภาพส ี
5.1 บอกพื้นฐานฮอริซอนตอลได ้
5.2 อธิบายการท างานฮอริซอนตอลระบบ 
เคาต์ดาวน์ได ้
5.3 อธิบายการท างานของไอซีภาค 
ฮอริซอนตอลได ้
5.4 บอกการท างานของฮอรซิอนตอลแท่น H ได ้
5.5 บอกการท างานของฮอริซอนตอลแท่น J ได ้
5.6 บอกหน่วยแสดงผลภาพสีได ้
5.7 บอกส่วนประกอบของหลอดภาพสีได ้
5.8 บอกโครงสร้างและหน้าที่ของช้ินส่วนในปืน
อิเลก็ตรอนได ้
5.9 บอกการควบคุมปืนอิเล็กตรอนได ้
5.10 บอกการควบคุมและเบี่ยงเบนล าอิเล็กตรอนได ้
5.11 บอกหน่วยแสดงจอภาพสีแบบพลาสมาได ้

4 6 10 
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ตารางที่ ข-2 แบ่งหน่วยเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 
(ต่อ) 

ครั้งที ่
หน่วย

ที่ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้และจุดประสงค์พฤติกรรม 

คาบเรียน (ช่ัวโมง) 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

9 6 การท างานของภาคเวอร์ติคอล 
6.1 บอกหน้าที่ของเวอร์ติคอลได ้
6.2 บอกการสร้างสัญญาณรูปฟันเลื่อยได ้
6.3 อธิบายเวอร์ติคอลระบบฟรีเควนซี่ 
เคาต์ดาวน์ได ้
6.4 บอกหลักการเวอร์ติคอลเอาต์พุตได ้
6.5 อธิบายเวอร์ติคอลแท่น H ได ้
6.6 บอกผลการวิเคราะห์ปัญหาเวอร์ติคอล 
แท่น H ได ้
6.7 อธิบายเวอร์ติคอลแท่น J ได ้
6.8 บอกผลการวิเคราะห์ปัญหาเวอร์ติคอล 
แท่น J ได ้

2 3 5 

10 7 การท างานของจูนเนอร์และวงจรทีเ่กี่ยวข้อง 
7.1 บอกหน้าที่ของภาครบัสญัญาณโทรทัศน์ได ้
7.2 บอกหน้าที่ของภาคจัดการสญัญาณภาพ 
และสีได ้
7.3 บอกจุดประสงค์ของภาคจูนเนอร์ได ้
7.4 บอกชนิดของจูนเนอร์ได ้
7.5 บอกการท างานของภาคอาร์เอฟ 
แอมพลิฟายเออร์ได ้
7.6 บอกการท างานภาคออสซลิเลเตอร์และ 
มิกเซอร์ได ้
7.7 อธิบายอิเล็กทรอนิกส์จูนเนอร์แบบ 
ซินซิไซเซอร์ได ้
7.8 อธิบายภาคตา่ง ๆ  และสัญญาณที่เกี่ยวข้องได ้
7.9 อธิบายระบบไอเอฟของภาพได ้
7.10 อธิบายระบบดีมอดเูลเตอร์และเอเอฟซ ี
รุ่นใหม่ได ้
7.11 อธิบายระบบไดเอนต์ภาพได้ 

2 3 5 
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ตารางที่ ข-2 แบ่งหน่วยเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 
(ต่อ) 

ครั้งที ่
หน่วย

ที่ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้และจุดประสงค์พฤติกรรม 

คาบเรียน (ช่ัวโมง) 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

11 8 ระบบเสียง 
8.1 บอกระบบเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์ได ้
8.2 บอกวงจรต่าง ๆ ของสัญญาณเสียงได ้
8.3 บอกระบบเสียงสองภาษาได ้
8.4 อธิบายระบบเสียงสปาเช่ียลไลซ์ได ้
8.5 อธิบายวงจรขยายแบบบริดจ์ได ้
8.6 บอกการวิเคราะห์ตรวจซ่อมวงจรขยาย  
BTL ได ้

2 3 5 

12 9 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 
9.1  บอกต าแหน่งขาและหน้าทีก่ารท างานของ
ไมโครคอมพิวเตอร์ได ้
9.2 บอกองค์ประกอบหลักของระบบได ้
9.3 อธิบายการท างานร่วมกบัไอซหีน่วย 
ความจ าได ้
9.4 อธิบายการท างานร่วมกบัจูนเนอร์ได ้
9.5 อธิบายการควบคุมแสง, ส,ี เสียงและภาพได ้
9.6 อธิบายการออนสกรีนดิสเพลย์ได ้
9.7 อธิบายการควบคุมเพาเวอร์และ 
สแตนด์บายได ้

2 3 5 

13 10 ระบบป้องกัน 
10.1 อธิบายระบบป้องกันในแท่น H ได ้

10.2 อธิบายการวิเคราะห์ตรวจซ่อมวงจร
ป้องกันในแท่น H ได ้
10.3 อธิบายระบบป้องกันในแท่น J ได ้
10.4 บอกวิธีการตรวจซ่อมโปรเทคช่ันแท่น J ได ้
10.5 อธิบายระบบป้องกันแท่น 14B ได้ 
10.6 อธิบายเทคนิคการตรวจซ่อมโปรเทคช่ันใน

แท่น 14B ได้ 

2 3 5 
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ตารางที่ ข-2 แบ่งหน่วยเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 
(ต่อ) 

ครั้งที ่
หน่วย

ที่ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้และจุดประสงค์พฤติกรรม 

คาบเรียน (ช่ัวโมง) 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ รวม 

14 11 เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ Plasma 
11.1 บอกช่ือและต าแหน่งแผงวงจรจอ Plasma ได้ 
11.2 บอกแรงดันไฟของภาคจ่ายไฟจอ Plasma ได้ 
11.3 บอกการท างานของวงจร Standby จอ 
Plasma ได้ 
11.4 บอกการเริ่มต้นของการท างานวงจรจอ 
Plasma ได้ 
11.5 บอกการท างานตรวจสอบของวงจร SOS 
จอ Plasma ได้ 

2 3 
 

5 

15-17 12 เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED และดิจิตอลทีวี 
12.1 บอกต าแหน่งของแผงวงจรจอ LCD LED ได ้
12.2 บอกการท างานของวงจร Standby จอ  
LCD LED ได ้
12.3 บอกการท างานของวงจร Power Supply ได ้
12.4 บอกการท างานของวงจร Power ON จอ  
LCD LED ได ้
12.5 บอกการตรวจสอบ SOS จอ LCD LED ได ้
12.6 อธิบายโทรทัศน์สีแบบดิจิตอลได้ 

ใบงานการทดลอง  
ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD 
LED  

6 9 15 

18   สอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 5 
        รวมทั้งหมด 90 
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แบบประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับองค์ประกอบชุดฝึกสมรรถนะงาน
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
ค าช้ีแจง 

โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้
+1  หมายถึง  คะแนนส าหรบัค าถามทีส่อดคล้องกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 0   หมายถึง  คะแนนส าหรับค าถามที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
-1   หมายถึง  คะแนนส าหรับค าถามที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ตารางที่ ข-3  แบบประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับองค์ประกอบชุดฝกึ
สมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

ล าดับ รายการ 
ความคิดเห็น 

+1 0 -1 

1 ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มีความ
เหมาะสมกับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

   

2 ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ 

   

3 ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED นี้ มีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

   

4 ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มีความ
ทันสมัย 

   

5 มีความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน    
6 วัสดุที่ใช้ในชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทศัน์สีจอ LCD LED มี

ความเหมาะสม 
   

7 ความเหมาะสมด้านขนาดและน้ าหนักของชุดฝึกสมรรถนะงาน
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

   

8 ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED นี้สะดวกต่อ
การใช้งาน 

   

9 ต าแหน่งการวางอุปกรณ์ในชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทศันส์ี
จอ LCD LED เหมาะสม 

   

10 10. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED มีความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
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แบบประเมินสมรรถนะของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
 
ค าช้ีแจง 1 

1. แบบประเมินนี้จัดท าข้ึนเพื่อหาความสอดคลอ้งของจุดประสงค์พฤติกรรมกับค าถามว่ามี
ความเหมาะสมและตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัดหรอืไม่ เพื่อประโยชน์ในการจัดท า
แบบประเมินในโอกาสต่อไป 

2. ข้อค าถามอยู่ในเกณฑ์คะแนนระดับใด โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ลงในช่องความคิดเห็น
ของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

+1  หมายถึง  สอดคล้อง หรือแน่ใจว่าตรงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่า ตรงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
 -1  หมายถึง  ไม่สอดคล้อง หรือแน่ใจว่าไม่ได้ตรงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 

 
ค าช้ีแจง 2 

แบบประเมินสมรรถนะของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED จัดท าข้ึน
เพื่อประเมินสมรรถะของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
โดยประเมินท้ายการทดลอง มีจ านวน  3 สมรรถนะ ดังนี้ 
สมรรถนะที่ 12 การซ่อมเครื่องรับโทรัทัศน์  
งานย่อยสมรรถนะ 1201 งานซ่อมอาการเสียของภาคต่าง ๆ ในเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ   LCD LED 
สมรรถนะย่อย 120101 ซ่อมภาคจ่ายไฟ (P-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED ได้ถูกตอ้ง 

120102 ซ่อมหน่วยประมวลผลกลาง (A-Board)  เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
ได้ถูกต้อง 
120103 ซ่อมภาครับสัญญาณอินฟราเรด (K-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 

LED ได้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 



127 
 

 

ตัวอย่างแบบประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับค าถามแบบทดสอบแบบ
ประเมินสมรรถนะ 
ค าช้ีแจง 

1. แบบประเมินนี้จัดท าข้ึนเพื่อหาความสอดคลอ้งของจุดประสงค์พฤติกรรมกับค าถามว่ามี
ความเหมาะสมและตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัดหรอืไม่ เพื่อประโยชน์ในการจัดท าแบบประเมินใน
โอกาสต่อไป 

2. ข้อค าถามอยู่ในเกณฑ์คะแนนระดับใด โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ลงในช่องความคิดเห็น
ของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

+1  หมายถึง  คะแนนส าหรบัค าถามทีส่อดคล้องกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 0   หมายถึง  คะแนนส าหรับค าถามที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
-1   หมายถึง  คะแนนส าหรับค าถามที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ตารางที่ ข-4  แบบประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับค าถามแบบทดสอบ
ประเมินสมรรถนะ 

รายการ ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ค าถาม 
 

+1 
 

0 
 

-1 
 

สมรรถนะท่ี 12 การซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์  
งานย่อยสมรรถนะ 1201 งานซ่อมอาการเสียของภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED 
สมรรถนะย่อย 120101 ซ่อมภาคจ่ายไฟ (P-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง 
1. บอก
ต าแหน่งของ
แผงวงจรจอ 
LCD LED ได ้

1. ต าแหน่ง P-Board คือข้อใด 
ก. เมนบอร์ด  
ข. บอร์ดจ่ายแรงดันไฟ 
ค. บอร์ดรบัสญัญาณอินฟราเรด 
ง.  บอร์ดไดร์ LED  

2. ข้อใดไม่ใช่ Main Device ต าแหน่ง  
P-Board 

ก. Key Scan  
ข. Power Supply 
ค. Power Switch 
ง.  Luminance Sensor 
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ตัวอย่างแบบประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับค าถามแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ 
ค าช้ีแจง 

1. แบบประเมินนี้จัดท าข้ึนเพื่อหาความสอดคลอ้งของจุดประสงค์พฤติกรรมกับค าถามว่ามี
ความเหมาะสมและตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัดหรอืไม่ เพื่อประโยชน์ในการจัดท าแบบประเมินใน
โอกาสต่อไป 

2. ข้อค าถามอยู่ในเกณฑ์คะแนนระดับใด โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ลงในช่องความคิดเห็น
ของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

+1  หมายถึง  คะแนนส าหรบัค าถามทีส่อดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 0   หมายถึง  คะแนนส าหรับค าถามที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
-1   หมายถึง  คะแนนส าหรับค าถามที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

ตารางที่ ข-5  แบบประเมินความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับค าถามแบบทดสอบ
วัดผลสมัฤทธ์ิ 

รายการ ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

ค าถาม 
 
+1 

 

 
0 

 
-1 

 
สมรรถนะท่ี 12 การซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์  
1. บอก
ต าแหน่งของ
แผงวงจรจอ 
LCD LED ได ้

1. จากรูปจงบอกช่ือเครื่องมือที่ใช้ในการ
บักกรีขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรบั
งานซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED  

 
ก. หัวแร้ง 
ข. ตะกั่ว 
ค. น้ ายาประสาน 
ง.  ดิจิตอลมลัติ-

มิเตอร ์
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แบบทดสอบประเมินสมรรถนะ  (ครั้งท่ี 1) 
วิชา เครื่องรบัโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011     ใช้เวลา 30 นาที 
หน่วยสมรรถนะท่ี 12 เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED และดิจิตอลทีวี  
สมรรถนะท่ี 12 การซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 
งานย่อยสมรรถนะ 1201 ซ่อมอาการเสียของภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED   
สมรรถนะย่อย 120101 ซ่อมภาคจ่ายไฟ (P-Board) เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง     
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย   ลง ช่อง ก ข ค ง ในกระดาษค าตอบที่เห็นว่าถูกต้อง 
1. ต าแหน่ง P-Board คือข้อใด 

ก. เมนบอร์ด  
ข. บอร์ดจ่ายแรงดันไฟ 
ค. บอร์ดรบัสญัญาณอินฟราเรด 
ง.  บอร์ดไดร์ LED  

2. ข้อใดไม่ใช่ Main Device ต าแหน่ง P-Board 
ก. Key Scan  
ข. Power Supply 
ค. Power Switch 
ง.  Luminance Sensor 

3. F7101 เป็นฟิวส์ชนิดใด 
ก. ฟิวส์เส้น   
ข. ฟิวส์กระปุก 
ค. ฟิวส์ซูลูโบ้ 
ง.  ฟิวส์กระเบื้อง 

4. ข้อใดคือ เทอร์มสิเตอร์ ชนิด NTC  
ก. D7101   
ข. LF7103A 
ค. Q7301 
ง.  CF7101 

5. ไลน์ฟิลเตอร์ ท าหน้าที่ในข้อใด 
ก. แปลงแรงดันไฟจากเอซีเป็นดีซี  
ข. ขจัดสัญญาณรบกวนท่ีเกิดจาก RFI/EMI 
ค. เป็นอุปกรณ์กันฟ้า 
ง. กระแสไหลผ่านความต้านทานจะต่ า 
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6. ชุดไฟเข้าหม้อแปลง T7301 ขดไพมารี่ คือขาใด 
ก. ขา 1 กับ ขา 3  
ข. ขา 3 กับ ขา 5 
ค. ขา 5 กับ ขา 7 
ง. ขา 7 กับ ขา 9 

7. อุปกรณ์ข้อใดท าหน้าที่ บูทแรงดันไฟหรือเพิ่มแรงดันไฟให้สงูข้ึน 
ก. ไดโอดความถ่ีสูง  
ข. ไดโอดชุดเพ่ิมแรงดันไฟ 
ค. ออโต้คัปเปลิ 
ง. ตัวต้านทานแบบชิป 

8. อุปกรณ์ในข้อใดมลีักษณะรปูร่าง คล้ายตัวเก็บประจุชนิดเซรามิก ตัวใหญ่เท่ากับเหรียญสลงึ 
ก. วาริสเตอร์   
ข. ไลน์ฟิลเตอร ์
ค. เทอร์มสิเตอร ์
ง.  ไดโอดบริจดเ์รก็ติฟาย 

9. อุปกรณ์ข้อใดท าหน้าที่สร้างสัญญาณ PWM 
ก. ทรานซสิเตอร์ ชนิดเอ็นพเีอ็น  
ข. ทรานซิสเตอร์ ชนิดพีเอ็นพ ี
ค. ซีเนอร์ไดโอด 
ง. ตัวต้านทานแบบชิป 

10. เพาเวอร์มอสเฟต ท าหน้าที่ในข้อใด 
ก. ขยายกระแสและเป็นสวิตช์  
ข. ตรวจสอบแรงดันไฟเอซีต้นทาง 
ค. ตั้งแรงดันไฟไบแอสทรานซิสเตอร ์
ง. เร็กตฟิายเออร ์

11. T7301 จ่ายแรงดันเอาต์พุตให้ขดเซคคันดารี่ กี่ชุด 
ก. 2 ชุด  
ข. 3 ชุด 
ค. 4 ชุด 
ง. 5 ชุด 
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12. ข้อใดคือไอซีรักษาระดับแรงดันไฟ 
ก. ไอซี 2008  
ข. ไอซี 7501 
ค. ไอซี 7301 
ง. ไอซี 8001 

13. ทางเดินไฟของ P-Board เริ่มจากแรงดันข้อใด 
ก. 220 โวลต ์
ข. 311.08 โวลต์ 
ค. 35.5 โวลต์ 
ง. 5.3 โวลต ์

14. วาริสเตอรท์ าหน้าที่ในข้อใด 
ก. แปลงแรงดันไฟจากเอซี เป็นดีซี  
ข. ขจัดสัญญาณรบกวนทีเ่กิดจาก RFI/EMI 
ค. เป็นอุปกรณ์กันฟ้าหรือไฟเกิน 
ง. กระแสไหลผ่านความต้านทานจะต่ า 

15. ไดโอดความถ่ีสูง ท าหน้าที่ในข้อใด 
ก. ขยายกระแสและเป็นสวิตช์  
ข. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเอซีต้นทาง 
ค. ตั้งแรงดันไฟไบแอสทรานซิสเตอร ์
ง. เร็กติฟายเออร ์
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แบบทดสอบประเมินสมรรถนะ  (ครั้งท่ี 2) 
วิชา เครือ่งรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011     ใช้เวลา 30 นาที 
หน่วยสมรรถนะท่ี 12 เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED และดิจิตอลทีวี  
สมรรถนะงานท่ี 12 การซ่อมเครื่องรบัโทรทัศน์ 
งานย่อยสมรรถนะ 1201 ซ่อมอาการเสียของภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED   
สมรรถนะย่อย 120102 ซ่อมหน่วยประมวลผลกลาง (A-Board) เครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
ได้ถูกต้อง     
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย   ลง ช่อง ก ข ค ง ในกระดาษค าตอบที่เห็นว่าถูกต้อง 
1. ต าแหน่ง A-Board คือข้อใด 

ก. เมนบอร์ด  
ข. บอร์ดจ่ายแรงดันไฟ 
ค. บอร์ดรบัสญัญาณอินฟราเรด 
ง. บอร์ดไดร์ LED  

2. คอนเน็กเตอร์ A02 ต าแหน่ง A-Board มีขาใช้งานกี่ขา 
ก.  4 ขา  
ข.  7 ขา 
ค. 14 ขา 
ง. 30 ขา 

3. คอนเน็กเตอร์ A16 ต าแหน่ง A-Board ขาใดไม่ใช่กราวด ์
ก. ขา 5 
ข. ขา 8 
ค. ขา 11 
ง. ขา 15 

4. คอนเน็กเตอร์ A02 ต าแหน่ง A-Board มสีายต่อใช้งานกีเ่ส้น 
ก. 4 เส้น   
ข. 7 เส้น 
ค. 13 เส้น 
ง. 30 เส้น 

5. คอนเน็กเตอร์ A10 ต าแหน่ง A-Board ขา 3 ท าหน้าที่ใด 
ก. กราวด์ของวงจร   
ข. AI-Sensor 
ค. อินพุต 
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ง. แรงดัน SUB 3.3 โวลต์ ส่งไปยัง K-Board 
6. ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ใน A-Board ท าหน้าที่สง่สญัญาณเสียง L+R ไปยังล าโพง คือข้อใด 

ก. A10   
ข. A12 
ค. A15 
ง. A16 

7. อาการที่ปรากฏเมื่อกดสวิตช์ อาการเสียต าแหน่ง A1 ที่ชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์สี คือข้อใด 
ก. จอมืด   
ข. ไม่มีภาพ 
ค. ไม่มีเสียง 
ง. มีเส้นกลางจอ 

8. ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ใน A-Board เป็นหน่วยประมวลผล MTK คือข้อใด 
ก. A10   
ข. A12 
ค. A15 
 ง. A16 

9. ข้อใดไม่ใช่แรงดันไฟแสดงจุดทดสอบของ A-Board 
ก. SUB 1.2 โวลต ์
ข. SUB 3.3 โวลต์ 
ค. SUB 5   โวลต ์
ง. SUB 33  โวลต ์

10. A-Board มีคอนเน็กเตอรก์ี่ต าแหน่ง 
ก. 3 ต าแหน่ง   
ข. 4 ต าแหน่ง   
ค. 5 ต าแหน่ง   
ง. 6 ต าแหน่ง   

11. A-Board มีคอนเน็กเตอร์ใช้งานกี่คอนเน็กเตอร ์
ก. 3 คอนเน็กเตอร์   
ข. 4 คอนเน็กเตอร์ 
ค. 5 คอนเน็กเตอร ์
ง. 6 คอนเน็กเตอร ์
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12. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่แต่ละขาของ A-Board ต าแหนง่คอนเน็กเตอร์ A16 
ก. ขา 7    ไม่ใช้งาน   
ข. ขา 8    กราวด ์
ค. ขา 17  กราวด์ 
ง. ขา 18  TB1+ 

13. จุดตรวจสอบแรงดันไฟของ A-Board ที่จุด TP8004 คือข้อใด 
ก. SUB 1.2 โวลต ์
ข. SUB 3.3 โวลต์ 
ค. SUB 5   โวลต ์
ง. SUB 33  โวลต์ 

14. วงจรป้องกันแรงดันไฟเกินลัดวงจรจะตรวจเช็คและหยุดการท างานคือข้อใด 
ก. ไอซี 8001 MTK บน A-Board 
ข. ไอซี 8002 MTK บน A-Board 
ค. ไอซี 8003 MTK บน A-Board 
ง. ไอซี 8004 MTK บน A-Board 

15. บอร์ดใดท าหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผล 
ก. A-Board 
ข. P-Board 
ค. K-Board 
ง. LD-Board 
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แบบทดสอบประเมินสมรรถนะ  (ครั้งท่ี 3) 
วิชา เครือ่งรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011     ใช้เวลา 30 นาที 
หน่วยสมรรถนะท่ี 12 เครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED และดิจิตอลทีวี  
สมรรถนะท่ี 12 การซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 
งานย่อยสมรรถนะ 1201 ซ่อมอาการเสียของภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED   
สมรรถนะย่อย 120103 ซ่อมภาครับสญัญาณอินฟราเรด (K-Board) เครือ่งรับโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED ได้ถูกต้อง     
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย   ลง ช่อง ก ข ค ง ในกระดาษค าตอบที่เห็นว่าถูกต้อง 
1. อุปกรณ์ข้อใดคือ อุปกรณ์รบัสญัญาณอินฟราเรด 

ก. RM2800  
ข. LED 
ค. C7301 
ง. Q7301 

2. ขา 1 ของคอนเน็กเตอร์ K10 ต าแหน่ง K-Board ส่งสัญญาณไปข้อใด 
ก. A-Board  
ข. P-Board  
ค. K-Board 
ง. LD-Board 

3. ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ K10 มีกี่ขา 
ก. 4 ขา  
ข. 7 ขา 
ค. 14 ขา 

   ง. 30 ขา 
4. ขาใดรับสัญญาณเซ็นเซอร์ เพื่อส่งกลบัไปยัง IC MTK ใน A-Board ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์K10  

ก. AI  
ข. Remote 
ค. G_LED_ON 
ง. R_LED_ON 

5. แรงดันไฟ STB 3.3 โวลต์ จ่ายให้กับข้อใด 
ก. Power LED  
ข. ไอซี 5000 
ค. ไอซี 4701 
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ง. LD-Board 
6. ต าแหน่ง K-Board คือข้อใด 

ก. เมนบอร์ด 
ข. บอร์ดจ่ายแรงดันไฟ 
ค. บอร์ดรับสัญญาณอินฟราเรด 
ง. บอร์ดไดร์ LED 

7. ข้อใดคือ Main Device ของ K-Board 
ก. Power Supply 
ข. MTK IC 
ค. Remote 
ง. Key Scan 

8. ขา R_LED_ON ต าแหนง่คอนเน็กเตอร์ K10 ท าหน้าที่ในข้อใด 
ก. กราวด์ 
ข. แสดงสภาวะปกติ ON พรอ้มใช้งาน 
ค. แสดงสภาวะ Standby 
ง. ส่งสัญญาณที่รบัจากรีโมท 

9. ขา SUB 3.3 โวลต ์ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ K10 ท าหน้าทีเ่พื่อจ่ายแรงดันไฟ SUB 3.3 โวลต์ ให้ข้อ
ใด  

ก. A-Board  
ข. AI-Sensor 
ค. IC MTK 
ง. RM2800 

10. ข้อใดไม่ใช่ขาที่ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ K10  
ก. STBY 3.3   
ข. TB1+ 
ค. G_LED_ON 
ง. R_LED_ON 

11. ข้อใดคือแอลอีดี แสดงสภาวะการท างานของเครื่องรบัโทรทัศน์ 
ก. *SN2800   
ข. *D2802 
ค. *C2822 
ง. *R2822 
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12. สัญลักษณ์ใดแสดงสภาวะปกติ ON พร้อมใช้งาน 
ก. S   
ข. I 
ค. G 
ง. R 

13. สัญลักษณ์ G แสดงสภาวะในข้อใด 
ก. Standby   
ข. ส่งสญัญาณรโีมท 
ค. รับสญัญาณเซ็นเซอร ์
ง. ปกติ ON พร้อมใช้งาน 

14. Remote Control บน K-Board  รับแรงดันไฟในข้อใด 
ก. SUB 3.3 โวลต์  
ข. SUB 1.2 โวลต์ 
ค. STB 3.3 โวลต ์
ง. STB 1.2 โวลต ์

15. K-Board แสดงผลด้วยข้อใด  
ก. LED   
ข. จอ LCD 
ค. เสียง 
ง. หลอดไฟ 
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ตัวอย่างใบเน้ือหา 
สาขาวิชา  : อิเล็กทรอนกิส ์
ชื่อวิชา     : เครื่องรับโทรทัศน์             รหัสวิชา  2105-2011 
งาน         : งานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD  LED 

ใบเน้ือหา 

แผ่นท่ี 1 

ช่ือ หน้าที่ ข้อควรระวังในการเตรียมเครือ่งมอืและอปุกรณ์ 

 

 
 

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 

ชื่อ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์  
หน้าที่  ใช้ทดสอบค่าทางไฟฟ้า  
ข้อควรระวัง  การตั้งย่านวัดค่าทางไฟฟ้า 

 

 
ชุดหัวแร้ง 

ชื่อ หัวแร้ง   
หน้าที่ ใช้ในการบักกรีขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
ข้อควรระวัง  การปรับความร้อนที่ใช้ให้เหมาะสมกับ
แผ่น PCB 

 

 
น้ ายาประสาน 

ชื่อ น้ ายาประสาน   
หน้าที่  ช่วยประสานในการบักกรีตะก่ัวกับขาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  
ข้อควรระวัง  การเลือกใช้น้ ายาประสานให้เหมาะสม
กับงาน 

 

 
ตัวดูดตะก่ัว 

ชื่อ ตัวดูดตะก่ัว   
หน้าที่  ช่วยดูดตะก่ัวขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
ข้อควรระวัง  การเลือกใช้ตัวดูดตะก่ัวให้เหมาะสมกับ
งาน 

 

 
ตะก่ัวบักกรี 

 
 

ชื่อ ตะก่ัว   
หน้าที่  เชื่อมขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับแผ่นปลิ้น  
ข้อควรระวัง  การเลือกใช้ตะก่ัวให้เหมาะสมกับงาน 
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สาขาวิชา  : อิเล็กทรอนกิส ์
ชื่อวิชา     : เครื่องรับโทรทัศน์             รหัสวิชา  2105-2011 
งาน         : งานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD  LED 

ใบเน้ือหา 

แผ่นท่ี 2 

วิธีการใช้เครื่องรับโทรทัศน์ และข้อควรระวังในการเตรียมชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์ จอ LCD  LED 
  

 

ชื่อ ชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์จอ LCD  LED 
หน้าที่  ใช้ในการปฏิบัติใบงานการทดลอง  ในการใช้ต้อง
เสียบปลั๊กไฟ และกดเปิดสวิตช์ให้เครื่องท างาน ที่ปุ่ม 
Power หน้าเครื่องรับโทรทัศน์ 
ข้อควรระวัง  ก่อนใช้ต้องทดสอบเครื่องทุกครั้ง  
ในการวัดค่าทางไฟฟ้าอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟ 
และโหลดของภาคจ่ายไฟ ต้องตั้งย่านวัดให้ถูกต้องและ
ย่านวัดที่ตั้งต้องสูงกว่าค่าที่จะวัด 
 

การทดสอบค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรภาคจ่ายไฟจอ LCD  LED และหาจุดเสีย หาอุปกรณ์ทีเ่สียภาค
จ่ายไฟ จอ LCD  LED 

 

ชื่อ ไดโอดบริดจ์เร็กติฟาย (Diode Bridge Rectifier) 
หน้าที่ วงจรเรียงกระแส หรือวงจรเร็กติฟาย เป็นวงจรที่
เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
อาการเสีย  เปิดเครื่องไม่ติด 
ข้อควรระวัง  ในการทดสอบค่าทางไฟฟ้า อุปกรณ์ภาค
จ่ายไฟ ต้องตั้งย่านวัดให้ถูกต้องและย่านวัดที่ตั้งต้องสูงกว่า
ค่าที่จะวัด และต้องเทียบกราวด์ให้ถูกต้อง   

 

ชื่อ ฟิวส์ (Fuse) 
หน้าที่  ป้องกันวงจรจากกระแสแรงสูงที่เกิดขึ้นจากการถูก
ฟ้าผ่า หรือกระแสไฟฟ้าแรงสูงในทุกรูปแบบต่าง ๆ โดย
หากเกิดกระแสไฟฟ้าแรงสูงเกินกว่าที่ฟิวส์จะทนได้ ฟิวส์
ตัวน้ีก็จะตัดในทันทีทันใด 
อาการเสีย  ฟิวส์ขาด จอมืดไม่มีภาพไม่มีเสียง 
ข้อควรระวัง  ในการวัดค่าทางไฟฟ้าอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟ 
และโหลดของภาคจ่ายไฟ ต้องตั้งย่านวัดให้ถูกต้องและ
ย่านวัดที่ตั้งต้องสูงกว่าค่าที่จะวัด และต้องเทียบกราวด์ให้
ถูกต้อง 
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สาขาวิชา  : อิเล็กทรอนกิส ์
ชื่อวิชา     : เครื่องรับโทรทัศน์             รหัสวิชา  2105-2011 
งาน         : งานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD  LED 

ใบเน้ือหา 

แผ่นท่ี 3 

การทดสอบค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรภาคจ่ายไฟจอ LCD  LED และหาจุดเสีย หาอุปกรณ์ทีเ่สียภาค
จ่ายไฟ จอ LCD  LED (ต่อ) 

 
 

 
 

ชื่อ วงจรสวิตชิ่ง (Switching) 
หน้าที่ ใช้ในการท างานร่วมกับวงจรควบคุม (Control 
Circuit) เพื่อตรวจสอบว่าควรจะจ่ายแรงดันทั้งหมดให้กับ
ระบบหรือไม่ โดยถ้าวงจรควบคุมส่งสัญญาณมาให้กับ
วงจรสวิตชิ่งว่าให้ท างาน ก็จะเริ่มจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ได้
จากภาคเร็กติฟายเออร์ไปให้กับหม้อแปลงต่อไป 
อาการเสีย  เครื่องเปิดไม่ติด 
ข้อควรระวัง  ในการทดสอบค่าทางไฟฟ้าอุปกรณ์ภาค
จ่ายไฟและโหลดของภาคจ่ายไฟ ต้องตั้งย่านวัดให้ถูกต้อง
และย่านวัดที่ตั้งต้องสูงกว่าค่าที่จะวัด และต้องเทียบ
กราวด์ให้ถูกต้อง 

 

 

 

ชื่อ ตัวเก็บประจุ (Capacitor) 
หน้าที่  ปรับให้แรงดันไฟกระแสตรงที่ออกมาจากบริดจ์
เร็กติฟายเออร์ ให้เป็นไฟกระแสตรงที่เรียบ  
อาการเสีย เครื่องเปิดไม่ติด 
ข้อควรระวัง ในการทดสอบค่าทางไฟฟ้าอุปกรณ์ภาค
จ่ายไฟและโหลดของภาคจ่ายไฟ ต้องตั้งย่านวัดให้ถูกต้อง
และย่านวัดที่ตั้งต้องสูงกว่าค่าที่จะวัด และต้องเทียบ
กราวด์ให้ถูกต้อง 

 วงจรภาค P-Board คือ บอร์ดจ่ายแรงดันไฟ ท าหน้าที่ ควบคุมการจ่ายแรงดันไฟให้กับวงจรส่วน
ต่าง ๆ ของวงจร ตรวจสอบแรงดันไฟ ที่ส าคัญของบอร์ด P–Board แสดงจุดทดสอบค่าแรงดันไฟ
ของ P–Board 

Output Test Point 
Specification 

Operate Stby 
5.3 V TP7507  5.3 ± 0.3 V 5.3 ± 0.3 V 

16 V TP7512/TP7513 15.8 ± 0.6 V - 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8
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สาขาวิชา  : อิเล็กทรอนกิส ์
ชื่อวิชา     : เครื่องรับโทรทัศน์             รหัสวิชา  2105-2011 
งาน         : งานซ่อมภาคประมวลผลกลาง A-Board 

ใบเน้ือหา 

แผ่นท่ี 4 

วงจรภาค A-Board คือ เมนบอร์ด  ท าหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลจากค าสั่งใช้งานต่าง ๆ ของ
เครื่องรับโทรทัศน์ การตรวจสอบแรงดันไฟของทีส่ าคัญของบอร์ด A–Board 

แสดงจุดทดสอบค่าแรงดันไฟของ A–Board 
Power Supply Name Measurement Point Specification (V) 

SUB 1.2V TP8004 1.14 – 1.26  
SUB 3.3V TP8003 3.19 – 3.46  
SUB   5V TP8002 4.92 – 5.25 
STB   5V TP8009 5.30 ± 0.30 
PNL 12V TP4300 11.5 – 12.5  

 
 

การตรวจสอบงานซอ่มภาคประมวลผลกลาง A-Board 

 
1.  จากภาพเครื่องรับโทรทัศน์ Panasonic รุ่น TH–32E410T มีบอร์ดในการท างานจ านวน         

3 บอร์ด ได้แก่ บอร์ด P-Board, A-Board และ K-Board  
2. แต่ละบอร์ดมีคอนเน็กเตอร์กี่ต าแหน่ง แต่ละต าแหน่งมีสายหรือมีขาต่อใช้งานดังนี้ 

1) P-Board มี 3 คอนเน็กเตอร์ คือ P1, P2 และ P3 
2) A-Board มี 5 คอนเน็กเตอร์ (แต่ใช้งานเพียง 4 คอนเน็กเตร)์ คือ A02, A10, A12 และ 

A16  
3) K-Board มี 1 คอนเน็กเตอร์ คือ K10 

3. ต าแหน่ง P-Board มี 3 คอนเน็กเตอร์ มีรายละเอียด คือ 
3.1 ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ P1 (P1JK7101) มี 2 ขา ซึ่งท าหน้าที่ รับแรงดันไฟอินพุต    

220 โวลต์ 
3.2 ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ P2 (K1KY14BA0491) มี 14 ขา แต่ละขาท าหน้าที่  

1) ขา 1 ขาแรงดันไฟเอาต์พุต 15.6 โวลต์ ไปยัง A บอร์ด 
2) ขา 2 ขาแรงดันไฟเอาต์พุต 15.6 โวลต์ ไปยัง A บอร์ด 
3) ขา 3 ขาแรงดันไฟเอาต์พุต 15.6 โวลต์ ไปยัง A บอร์ด (ขาน้ีไม่ได้ต่อใช้งาน) 
4) ขา 4 (ไม่ได้ต่อใช้งาน) 
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สาขาวิชา  : อิเล็กทรอนกิส ์
ชื่อวิชา     : เครื่องรับโทรทัศน์             รหัสวิชา  2105-2011 
งาน         : งานซ่อมภาคประมวลผลกลาง A-Board 

ใบเน้ือหา 

แผ่นท่ี 5 

การตรวจสอบงานซอ่มภาคประมวลผลกลาง A-Board  

5) ขา 3 ขาแรงดันไฟเอาต์พุต 15.6 โวลต์ ไปยัง A บอร์ด (ขาน้ีไม่ได้ต่อใช้งาน) 
6) ขา 4 (ไม่ได้ต่อใช้งาน) 
7) ขา 5 ขากราวด์ของวงจร 
8) ขา 6 ขาแรงดันไฟเอาต์พุต 5.3 VS 
9) ขา 7 ขากราวด์ของวงจร 
10) ขา 8 ขา SUB ON 
11) ขา 9 ขาไฟเข้า Power ON 
12) ขา 10 KEY (ขารับสญัญาณแรงดันไฟเข้าจากการกดปุ่มหน้าเครื่อง) 
13) ขา 11 ขา BL–SOS 
14) ขา 12 ขา BL ON 
15) ขา 13 ขา BL PWM1  
16) ขา 14 ขากราวด์ของวงจร 

3.3 ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ P3 (K1KY03BA385) มี 3 ขา แต่มีสายต่อใช้งาน 2 เส้น 
1) ขา 1 คือ Cathode 
2) ขา 2 (ไม่ได้ต่อใช้งาน) 
3) ขา 3 คือ Anode 

4. ต าแหน่ง A-Board มี 5 คอนเน็กเตอร์ (แต่ใช้งานเพียง 4 คอนเน็กเตอร์) มีขาใช้งานดังนี้ 
 

      
แผงวงจร A-Board 
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สาขาวิชา  : อิเล็กทรอนกิส ์
ชื่อวิชา     : เครื่องรับโทรทัศน์             รหัสวิชา  2105-2011 
งาน         : งานซ่อมภาคประมวลผลกลาง A-Board 

ใบเน้ือหา 

แผ่นท่ี 6 

การตรวจสอบงานซอ่มภาคประมวลผลกลาง A-Board  
 
 
 

 
 

แผงวงจร A-Board ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ A02 (K1KY14BA0484) 
 

4.1 ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ A02 (K1KY14BA0484) มี 14 ขา (สายต่อใช้งาน 13 เส้น)    
ท าหน้าที ่

1) ขา 1 แรงดันไฟอินพุต มาจาก P-Board ขา 1 แรงดันไฟ  15.6 โวลต์ (สายสีขาว) 
2) ขา 2 แรงดันไฟเอาต์พุต ส่งไป P-Board ขา 8 แรงดันไฟ  2.654 โวลต ์
3) ขา 3 แรงดันไฟอินพุต มาจาก P-Board ขา 2 แรงดันไฟ  15.67 โวลต ์
4) ขา 4 แรงดันไฟอินพุต มาจาก P-Board ขา 9 แรงดันไฟ  -1.18 โวลต ์
5) ขา 5 แรงดันไฟอินพุต มาจาก P-Board ขา 3 แรงดันไฟ  15.67 โวลต ์
6) ขา 6 แรงดันไฟอินพุต มาจาก P-Board ขา 10 แรงดันไฟ  2.72 โวลต ์
7) ขา 7 ( ไม่ได้ใช้งาน ) 
8) ขา 8 แรงดันไฟอินพุต มาจาก P-Board ขา 11 แรงดันไฟ 0.053 โวลต์ (สายสีแดง) 
9) ขา 9 ขากราวด์ของวงจร 

   10) ขา 10 แรงดันไฟเอาต์พุต ส่งไป P-Board ขา 12 แรงดันไฟ  2.8 โวลต์ 
 
 
 

คอนเน็กเตอร์ A02 (K1KY14BA0484) 
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สาขาวิชา  : อิเล็กทรอนกิส ์
ชื่อวิชา     : เครื่องรับโทรทัศน์             รหัสวิชา  2105-2011 
งาน         : งานซ่อมภาคประมวลผลกลาง A-Board 

ใบเน้ือหา 

แผ่นท่ี 7 

การตรวจสอบงานซอ่มภาคประมวลผลกลาง A-Board  

11) ขา 11 แรงดันไฟเอาต์พุต มาจาก P-Board ขา 6 แรงดันไฟ  5.23 โวลต์ 
12) ขา 12 แรงดันไฟเอาต์พุต มาจาก P-Board ขา 13 แรงดันไฟ -1.13 โวลต์ 
13) ขา 13 ขากราวด์ของวงจร 
14) ขา 14 ขากราวด์ของวงจร 

4.2 ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ A10 (K1KY07BA0483) มี 7 ขา ท าหน้าที่  
 
 

 
       
       แผงวงจร A-Board ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ A10 (K1KY07BA0483) 
 
1) ขา 1 เป็นขาอินพุต ส่งมาจาก K บอร์ด ขา 1 แรงดันไฟ 3.27 โวลต ์
2) ขา 2 ขากราวด์ของวงจร 
3) ขา 3 ขาแรงดันไฟ SUB 3.3V ส่งไปยัง K-Board 
4) ขา 4 ขา AI-SENSOR 
5) ขา 5 ขาแรงดันไฟ STBY 3.3V เพื่อจ่ายไฟไปเลี้ยงตัว RM2800 และ LED (R และ G) 
6) ขา 6 ขาแรงดันไฟ STBY 3.3V ส่งผ่าน D2802 (ขา G) ไปครบศักย์ไฟลบที่ A-Board 
7) ขา 7 ขาแรงดันไฟ STBY 3.3V ส่งผ่าน D2802 (ขา R) ไปครบศักย์ไฟลบที่ A-Board 
 
 
 

คอนเน็กเตอร์ A10 (K1KY07BA0483) 
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สาขาวิชา  : อิเล็กทรอนกิส ์
ชื่อวิชา     : เครื่องรับโทรทัศน์             รหัสวิชา  2105-2011 
งาน         : งานซ่อมภาคประมวลผลกลาง A-Board 

ใบเน้ือหา 

แผ่นท่ี 8 

การตรวจสอบงานซอ่มภาคประมวลผลกลาง A-Board  

4.3 ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ A12 (ข้ัวต่อล าโพง) มี 4 ขา ท าหน้าที่ ส่งสัญญาณเสียง L+R ไปยัง
ล าโพง 

 
   แผงวงจร A-Board ต าแหน่งคอนเนก็เตอร์ A12 

 
1) ขา 1 เส้นสีขาวเป็น เฟสบวก R (ไปยังขาบวกของล าโพงข้างซ้าย) 
2) ขา 2 เส้นสีน้ าตาลเป็น เฟสลบ R (ไปยังขาลบของล าโพงข้างซ้าย) 
3) ขา 3 เส้นสีน้ าตาลเป็น เฟสลบ L (ไปยังขาลบของล าโพงข้างขวา) 
4) ขา 4 เส้นสีแดงเป็น เฟสบวก L (ไปยงัขาบวกของล าโพงข้างขวา) 

4.4 ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ A16 (K1M430B00008) มี 30 ขา แต่ละขาท าหน้าที่ ดังนี้  
 

 

 

 
แผงวงจร A-Board ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ A16 (K1M430B00008) 

 

คอนเน็กเตอร์ A12 

คอนเน็กเตอร์ A16 (K1M430B00008) 
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สาขาวิชา  : อิเล็กทรอนกิส ์
ชื่อวิชา     : เครื่องรับโทรทัศน์             รหัสวิชา  2105-2011 
งาน         : งานซ่อมภาคประมวลผลกลาง A-Board 

ใบเน้ือหา 

แผ่นท่ี 9 

การตรวจสอบงานซอ่มภาคประมวลผลกลาง A-Board  
1) ขา 1 ขาต่อกับ R4056 แล้วต่อลงกราวด ์
2) ขา 2 FRC–SDA มาจากไอซี MTK 
3) ขา 3 FRC-SCL มาจากไอซี MTK 
4) ขา 4 P-HDMI-O-HDD มาจากไอซี MTK 
5) ขา 5 ขากราวด์ 
6) ขา 6 ขา P-A03P มาจากไอซี MTK 
7) ขา 7 ขา P-A03N มาจากไอซี MTK 
8) ขา 8 ขากราวด์ 
9) ขา 9 ขา P_AOCKP มาจากไอซี MTK หรือ ขา TC1+ มาจาก A-Board 

10) ขา 10 ขา P_AOCKN มาจากไอซี MTK หรือ ขา TC1- มาจาก A-Board 
11) ขา 11 ขากราวด ์
12) ขา 12 ขา P_A02P มาจากไอซี MTK หรือ ขา TCLK1+ มาจาก A-Board 
13) ขา 13 ขา P_A01N มาจากไอซี MTK หรอื ขา TCLK1- มาจาก A-Board 
14) ขา 14 ขากราวด ์
15) ขา 15 ขา P_A01P มาจากไอซี MTK หรือ ขา TB1+ มาจาก A-Board 
16) ขา 16 ขา P_A01N มาจากไอซี MTK หรอื ขา TB1- มาจาก A-Board 
17) ขา 17 ขากราวด์ 
18) ขา 18 ขา TB1+ 
19) ขา 19 ขา TB1- 
20) ขา 20 ขากราวด ์
21)  ขา 21 ไม่ได้ใช้งาน 
22)  ขา 22 ขารับไฟ PNL12V ผ่าน R4049 
23)  ขา 23 ไม่ได้ใช้งาน   
24)  ขา 24 ขากราวด์ 
25)  ขา 25 ขากราวด์ 
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สาขาวิชา  : อิเล็กทรอนกิส ์
ชื่อวิชา     : เครื่องรับโทรทัศน์             รหัสวิชา  2105-2011 
งาน         : งานซ่อมภาคประมวลผลกลาง A-Board 

ใบเน้ือหา 

แผ่นท่ี 10 

การตรวจสอบงานซอ่มภาคประมวลผลกลาง A-Board  
26)  ขา 26 ขากราวด์ 
27)  ขา 27 ขารับแรงดันไฟ PNL 12 V 
28)  ขา 28 ขารับแรงดันไฟ PNL 12 V 
29)  ขา 29 ขารับแรงดันไฟ PNL 12 V 
30)  ขา 30 ขารับแรงดันไฟ PNL 12 V 
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สาขาวิชา  : อิเล็กทรอนกิส ์
ชื่อวิชา     : เครื่องรับโทรทัศน์             รหัสวิชา  2105-2011 
งาน         : งานซ่อมภาครับสญัญาณอินฟราเรด K-Board 

ใบเน้ือหา 

แผ่นท่ี 11 

การตรวจสอบ สัญญาณอินฟราเรด K-Board  

ส่วนของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์ Panasonic รุ่น TH-32E410T แผงวงจรจอ 
K -Board มีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นบอร์ดท าหน้าที่รับสัญญาณอินฟราเรด รับจากสัญญาณจากรีโมทแสดงผลด้วย LED 
 
 

 
 

แผงวงจรจอ K-Board 
 

1.1  RM2800 คือ อุปกรณ์รับสัญญาณอินฟราเรด  
1.2  เบอร์ B3RBB0000018 
1.3  ท าหน้าที่ รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล 

2. ขา OUT ของ RM2800 เช่ือมต่อไปยัง ขา 1 ของ คอนเน็กเตอร์ K10 ส่งสัญญาณไปยัง 
3. ต าแหน่งคอนเน็กเตอร์ K10 มี 7 ขา ประกอบด้วย  
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สาขาวิชา  : อิเล็กทรอนกิส ์
ชื่อวิชา     : เครื่องรับโทรทัศน์             รหัสวิชา  2105-2011 
งาน         : งานซ่อมภาครับสญัญาณอินฟราเรด K-Board 

ใบเน้ือหา 

แผ่นท่ี 12 

การตรวจสอบงานซอ่มภาครับสัญญาณอินฟราเรด K-Board  

 
 
 

 
 

 
ต าแหน่งงคอนเน็กเตอร์ K10 

 
1) ขา REMOTE  ท าหน้าที่ สง่สญัญาณทีร่ับจากรโีมทคอนโทรลไปยงั A-Board   
2) ขา GND ท าหน้าที่ ขากราวด์ 
3) ขา SUB 3.3V  ท าหน้าที่ แรงดันไฟ SUB 3.3V เพื่อมาจ่ายให้ AI-SENSEOR 
4) ขา AI ท าหน้าที่ รับสัญญาณเซ็นเซอร์ เพื่อส่งกลบัไปยัง IC MTK ใน A-Board   
5) ขา STBY 3.3V ท าหน้าที่ แรงดันไฟ STBY 3.3V จ่ายให้กบัตัวไออาร์ ต าแหน่ง 
    RM2800 
6) ขา G_LED_ON ท าหน้าที่ แสดงสภาวะ ปกติ ON พรอ้มใช้งาน  
7) ขา R_LED_ON ท าหน้าที่ แสดงสภาวะ standby   
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                  แผนจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ  หลักสูตร :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
                   TEACHING PLAN   วิชา เครื่องรับโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011    หน้า 1 
                   หัวข้อเรื่อง งานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD LED  เวลา 180 นาที         
 

MIAP จุดประสงค์ (ปฏิบัต)ิ วิธีสอน สื่อที่ใช้ 
เวลา 
(นาที) 

M น าเข้าสู่บทเรียน   2 
I 1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ได้

อย่างถูกต้อง 
2. หาอุปกรณ์ที่เสียภาคจ่ายไฟจอ 
LCD LED ได้อย่างถูกต้อง  
3. เปลี่ยนอปุกรณ์ที่เสียภาคจ่ายไฟจอ 
LCD LED ได้อย่างถูกต้อง 
4. ตรวจสอบการเปลี่ยนอปุกรณ์ภาค
จ่ายไฟจอ LCD LED ได้อย่างถูกต้อง 
5. ทดสอบเครื่องรบัโทรทัศน์สจีอ 
LCD LED ได้อย่างถูกต้อง  
6. ประเมินราคาการตรวจซ่อมได้
อย่างถูกต้อง 
7. เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง    
8. ท าความสะอาดได้อย่างเรียบร้อย 
 

สาธิต-บรรยาย 
 

สาธิต-บรรยาย 
 

สาธิต-บรรยาย 
 

สาธิต-บรรยาย 
 

สาธิต-บรรยาย 
 

สาธิต-บรรยาย 
 

สาธิต-บรรยาย 
 

สาธิต-ถาม
ตอบ  

เครื่องมือของจรงิ 
 

เครื่องมือของจรงิ 
 

เครื่องมือของจรงิ 
 

เครื่องมือของจรงิ 
 

เครื่องมือของจรงิ 
 

เครื่องจรงิ 
 

เครื่องมือของจรงิ 
 

เครื่องจรงิ 
 

5 
 
7 
 

10 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 
 
6 
 

 ให้นักเรียนลงปฏิบัติใบ OS    
A ให้ปฏิบัติตามข้ันตอน 1-8 ปฏิบัติงานจริง ใบสั่งงาน 120 
P ตรวจสอบ สังเกตและ

ตรวจสอบ 
ใบประเมินผล/

ปฏิบัติงาน 
ใบบันทึกการสังเกต 

10 
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สาขาวิชา   :  อิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อวิชา      :  เครื่องรับโทรทัศน์      รหัสวิชา 2105-2011 
งาน          :  งานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD LED 

 

ใบล าดับขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

 

แผน่ที่ 1 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 
  
 

 

 
 

-ไปสโตร์แล้วเขียนใบเบิกเพื่อยืมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ในการซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED ให้
ครบถ้วนแล้วส่งให้สโตร์ และเม่ือรับเครื่องมือแล้ว
ให้ตรวจสภาพและจ านวนให้ครบถ้วนตามรายการ
ได้แก่  
มัลติมิเตอร์ 1 เครื่อง 
หัวแร้งพร้อมที่วาง 1 ชุด 
น้ ายาประสาน 1 ตลับ 
ตะก่ัวบักกรี 1 ม้วน 
ที่ดูดตะก่ัว 1 อัน 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ หมายเหตุ/ข้อควรระวัง 
-ปากกา 
-ใบเบิกเครื่องมือ  
 

-ต้องเลือกหัวแร้งที่มีขนาดก าลังวัตต์ 30-120 วัตต์  
 

2. เตรียมชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์จอ LCD LED   
 

 
 

-ยกเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อมาท าการตรวจเช็ค 
 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ หมายเหตุ/ข้อควรระวัง 
- 
 

-เม่ือยกเครื่องรับโทรทัศน์ต้องหันด้านหน้าจอภาพ
เครื่องรับโทรทัศน์เข้าหาตัวผู้ท าการยกเสมอ 
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สาขาวิชา   :  อิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อวิชา      :  เครื่องรับโทรทัศน์      รหัสวิชา 2105-2011 
งาน          :  งานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD LED 

 

ใบล าดับขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

 

แผน่ที่ 2 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3. หาจุดเสียภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED 
 

 
 

-ดูสภาพภายนอกเครื่องรับโทรทัศน์ 
-สอบถามอาการเสียเจ้าของเครื่อง 
-เปิดสวิตช์เครื่องรับโทรทัศน์ 
-อาการเสียที่ปรากฏ 
-วิเคราะห์ภาคที่เสีย/อุปกรณ์ที่เสีย 
 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ หมายเหตุ/ข้อควรระวัง 
- 
 

-ตรวจสภาพภายนอกให้ดีก่อนเปิดเครื่อง 
-ต้องสอบถามอาการเสียเพื่อประเมินการซ่อม 
 
 

4. วัดค่าแรงดันไฟฟ้าภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED 
 

 
 

-ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟ 90-150 โวลต์ที่จ่ายให้ 
P-Board 
-ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟ 5.3 โวลต์ ที่ขา 3 ของ
ไอซี 7502 
 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ หมายเหตุ/ข้อควรระวัง 
- 
 

-ต้องดูวงจร  
-ตั้งค่าย่านวัดให้สูงกว่า 
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สาขาวิชา   :  อิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อวิชา      :  เครื่องรับโทรทัศน์      รหัสวิชา 2105-2011 
งาน          :  งานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD LED 

 

ใบล าดับขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

 

แผน่ที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5. หาอุปกรณ์ที่เสียภาคจ่ายไฟ จอ  LCD LED 

 

- มีแรงดันไฟ 90-150  โวลต์ แสดงว่าอุปกรณ์
ตั้งแต่ปลั๊กไฟเข้าถึงวงจรภาคจ่ายไฟดี  
-ไม่มีแรงดันไฟ 5.3  โวลต์เป็นไปได้ 2 กรณี 
 
 
 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ หมายเหตุ/ข้อควรระวัง 
- -การวิเคราะห์ต้องดูแรงดันไฟฟ้าที่ระบุในวงจร 

 
6. เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสีย   

 

-เสียบหัวแร้ง 
-ใช้หัวแร้งจ้ีที่ขาอุปกรณ์ให้ร้อน ใช้ที่ดูดตะก่ัวดูด
ตะก่ัวออก 
-ใส่อุปกรณ์ตัวใหม่ ใช้หัวแร้งจ้ีที่ขาอุปกรณ์ให้ร้อนจ้ี
ตะก่ัวที่ขาอุปกรณ์  
 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ หมายเหตุ/ข้อควรระวัง 
-หัวแร้ง  
-ตัวดูดตะก่ัว 
-ตะก่ัว 

-หัวแร้งและตะก่ัวควรจ้ีที่ขาอุปกรณ์ 
 

7. ตรวจสอบ 

 

-ตรวจสอบการบักกรี 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ หมายเหตุ/ข้อควรระวัง 
 -สภาพขาอุปกรณ์และลายทองแดงจ านวนต้องอยู่

ครบ 

 



154 
 

 

สาขาวิชา   :  อิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อวิชา      :  เครื่องรับโทรทัศน์      รหัสวิชา 2105-2011 
งาน          :  งานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD LED 

 

ใบล าดับขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

 

แผน่ที่ 4 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

8. ทดสอบเครื่องรับโทรทัศน์ 
 

 
 

-เสียบปลั๊กไฟ 
-ป้อนสัญญาณเปิดเครื่อง 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ หมายเหตุ/ข้อควรระวัง 
- 
 

- ควรทดสอบอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
 
 

9. ประเมินราคาการตรวจซ่อม 
 
 

-ประเมินราคาค่าอะไหล่ 
-ประเมินราคาค่าบริการซ่อม 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ หมายเหตุ/ข้อควรระวัง 
- -ควรเก็บอะไหล่คืนเจ้าของ 

 
 

10. เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ 
 

 
 

-ท าความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์  
-ท าความสะอาดชุดฝึกสมรรถนงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED 
-ท าความสะอาดโต๊ะปฏิบัติงาน 
-ท าความสะอาดห้องปฏิบัติงาน 
 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ หมายเหตุ/ข้อควรระวัง 
-ผ้าสะอาด 
-ไม้กวาด 
 

-ผ้าต้องไม่เปียกน้ า 
-ไม้กวาดพร้อมใช้งาน 
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สาขาวิชา   :  อิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อวิชา      :  เครื่องรับโทรทัศน์      รหัสวิชา 2105-2011 
งาน          :  งานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD LED 

 

ใบล าดับขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

 

แผน่ที่ 5 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

11. ท าความสะอาด 
 

 

-ให้เก็บเครื่องมือที่น ามาใช้ โดยมีจ านวนและ
คุณภาพยังใช้งานได้ไป ส่งคืนให้สโตร์ เพื่อตรวจ
สภาพและจ านวนให้ครบถ้วนตามรายการ ได้แก่  
มัลติมิเตอร์ 1 เครื่อง 
หัวแร้งพร้อมที่วาง 1 ชุด 
น้ ายาประสาน 1 ตลับ 
ตะก่ัวบักกรี 1 ม้วน 
ที่ดูดตะก่ัว 1 อัน 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ หมายเหตุ/ข้อควรระวัง 
- 
 

-สภาพและจ านวนต้องอยู่ครบ 
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สาขาวิชา      : อิเล็กทรอนกิส ์
ชื่อวิชา         : เครือ่งรับโทรทัศน์      รหัสวิชา 2105-2011 
สมรรถนะ      : งานซ่อมเครือ่งรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
งาน             : งานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD LED 

ใบสั่งงาน 

แผ่นท่ี 1 

 
ค าสั่ง  จงซ่อมอาการเสียของภาคจ่ายไฟจอ LCD LED                                      

 
 

ค าสั่งย่อย 
1.ท าตามขั้นตอนจนถึงข้ันตอนที่ 4 แล้วหยุดรอตรวจ 
ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                             เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์                                               1. หัวแร้ง  
2. หาอุปกรณ์ที่เสียภาคจ่ายไฟจอ LCD LED                                2. ตัวดูดตะกั่ว 
3. เปลี่ยนอปุกรณ์ที่เสียภาคจ่ายไฟจอ LCD LED                            
4. ตรวจสอบการเปลี่ยนอปุกรณ์ภาคจ่ายไฟจอ LCD LED        
5. ทดสอบเครื่องรบัโทรทัศน์จอ LCD LED                              วัสดุ 
6. ประเมินราคาการตรวจซ่อม                                                1. ตะกั่ว 
7. เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ 
8. ท าความสะอาด                                                  
ใช้เวลา     180       นาที 
เกณฑ์การประเมิน 
ผ่าน   คือ  ผู้ที่ท าการฝึกได้คะแนนทักษะการปฏิบัติงานตั้งแต่ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
ไม่ผ่าน คือ  ผู้ที่ท าการฝึกได้คะแนนทักษะการปฏิบัติงานต่ ากว่าร้อยละ 75  
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ตัวอย่างใบงานการทดลอง 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพื่อฝึกทักษะการวัดสัญญาณภาค P-Board เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ได ้
2. เพื่อให้มีความเข้าใจการท างานของวงจรภาค P-Board เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ  

LCD LED ได้  
3. อธิบายผลการทดลองได้ถูกต้อง 
4. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนและปลอดภัย 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. แผ่นวงจรเครื่องรับโทรทัศน์สี Panasonic รุ่น TH-32E410T ภาค P-Board  1 แผ่น  
2. มัลติมิเตอร์          1 เครื่อง 
3. ชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์ Panasonic รุ่น TH-32E410T              1 เครื่อง 
 

ข้อควรระวัง/ข้อเสนอแนะ  
1. การใช้ชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์ Panasonic รุ่น TH-32E410T ในการวัดแรงดันไฟฟ้า 

ก่อนการวัดให้ดูวงจรก่อนวัดทดสอบว่าจุดที่ต้องการวัดมีแรงดันไฟหรือมีสัญญาณระบุไว้เท่าใด ให้ตั้ง 
มัลติมิเตอร์วัดที่สูงกว่าแรงดันไฟที่จะวัดเสมอ 

2. ตรวจสอบปุ่มสวิตช์อาการเสียของชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์ Panasonic รุ่น TH-32E410T 
ให้อยู่ในสภาวะ ON ให้ครบทุกปุ่ม (สวิตช์ต่อวงจรปกติ) 

3. ตรวจสอบการท างานของชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์ Panasonic รุ่น TH-32E410T ต้องมี
ภาพและมีเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 
เน้ือหาสาระ 

1. ชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์ Panasonic รุ่น TH-32E410T ในส่วนของการท างาน P-Board 
คือ บอร์ดจ่ายแรงดันไฟ ท าหน้าที่ควบคุมการจ่ายแรงดันไฟให้กับวงจรส่วนต่าง ๆ ของ
วงจร  

ใบงานการทดลองท่ี 12 วิชา เครื่องรบัโทรทัศน์ 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ : เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED และดิจิตอลทีวี รหัสวิชา 2105-2011 
ชื่อการทดลอง      : การท างานเครือ่งรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED จ านวน 180 นาที 
งาน                  : งานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD  LED (P-Board) จ านวน 11 แผ่น 
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2. การตรวจสอบแรงดันไฟที่ส าคัญของบอร์ด P-Board ดังตารางที่ 1 แสดงจุดทดสอบค่า
แรงดันไฟของ P-Board 

ตารางที่ 1 แสดงจุดทดสอบค่าแรงดันไฟของ P-Board 

Output Test Point 
Specification 

Operate Stby 
5.3 V TP7507 5.3 ± 0.3 V 5.3 ±0.3 V 
16 V TP7512/TP7513 15.8 ± 0.6 V - 

  

P-Board

A-Board

K-Board  
 

ภาพที่ 1 ต าแหน่งของบอร์ดวงจรจอ LCD LED รุ่น TH-32E410T (ต้นแบบ) 
 

 
 

ภาพที่ 2 ต าแหน่งของบอร์ดวงจรจอ LCD LED รุ่น TH-32E410T (ชุดฝึกสมรรถนะ) 
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดแผงวงจรจอ LCD LED รุ่น TH-32E410T 
 

Board Name Main Device 
P–Board Power Supply, Power Switch, Key scan 
A-Board TUN, EEP, SPI, MTK IC 
K-Board Remote, LED, Luminance Sensor 

 

 จากภาพที่ 1 และ 2  ต าแหน่งของแผงวงจรจอ LCD LED รุ่น TH-32E410T การท างานทัง้ 3 
บอร์ด สรุปหน้าที่แต่ละ P-Board บอร์ดได้ดังนี้  
 ต าแหน่ง P-Board คือ บอร์ดจ่ายแรงดันไฟ ท าหน้าที่ จ่ายแรงดันไฟให้กบัวงจรส่วนต่าง ๆ 
 ต าแหน่ง A-Board คือ เมนบอร์ด ท าหน้าที่ เป็นหน่วยประมวลผล 
 ต าแหน่ง K-Board คือ บอร์ดรบัสญัญาณอินฟราเรด รับสัญญาณจากรีโมท แสดงผลด้วย LED 
 
ล าดับขั้นตอนการทดลอง 

1. เริ่มการทดลองด้วยการศึกษาทางเดินไฟของ P-Board โดยใช้ปากกาสีแดงในการเริ่มต้น
ลากเส้นเริ่มต้นจากปลั๊กเสียบแรงดันไฟบ้าน 220 โวลต์ อยู่ด้านซ้ายมือของวงจร จุดปลั๊กเสียบ
แรงดันไฟ 220 โวลต์ คือ JK7101  

 

 
 

ภาพที่ 3 รูปร่างของ P-Board 
 

2. การลากเส้นเมื่อผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องยกเส้นออกเว้นไว้ เพื่อให้มองเห็นอุปกรณ์เดิม 
อย่างเช่น การลากเส้นเมือ่ถึงฟิวส ์F7101 โดยยกเส้นเมื่อผ่านอุปกรณ์ฟิวส์ไว้ก่อนลากต่อไปยัง L7101  

3. เพื่อให้เส้นที่ออกมาตรงเป็นระเบียบให้ใช้ไม้บรรทัดช่วยในการลากเส้น 
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ภาพที่ 4 จุดเริ่มต้นการท างานของ P-Board 
 

4. ลากเส้นสีแดงทั้งสองเส้นของปลั๊ก JK7101 ไปยังด้านบนเพื่อไปยัง F7104 ต่อมาด้านล่าง
ผ่าน F7101 และ L7101, L7102 ก่อนส่งต่อไปยัง LF7104A และอีกด้านหนึ่ง   

5. ระหว่างเส้นไฟ 220 โวลต์ ที่ลากเส้นต่อไปนั้นมี D7101 ต่อระหว่างสายไฟ 2 เส้นน้ี  
5.1 D7101 คือ  วาริสเตอร์  
5.2 ท าหน้าที่ เป็นอุปกรณ์กันฟ้า  
5.3 ลักษณะรูปร่าง   คล้ายตัวเก็บประจุชนิดเซรามิก  ตัวใหญ่เท่ากับเหรียญสลึง 
5.4 เบอร์ของ D7101 ที่ใช้ตามปรากฏจริงในเครื่อง คือ $10 (K385K1) 

 

 
 
 
 

วาริสเตอร์ D7101 
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6. ฟิวส์ F7101  
6.1 วงจรระบุค่า F7101  5 A/250 V 
6.2 ค่าใช้งานจริงในเครื่องอ่านได้ คือ  5 A/250 V   
6.3 F7101 เป็นฟิวส์ชนิดซูลูโบ้ (ฟิวส์ขาดช้า) 
6.4 รูปร่างอุปกรณ์จริงของฟิวส์ F7101   

 

 
             

7. ลากเส้นต่อไป เริ่มจากต าแหน่ง D7101 ไปยัง LF7104A ที่ต าแหน่ง ขา 2 และ ขา 3 ออก
จาก LF7104A ต าแหน่ง ขา 1 และ ขา 4 ไป LF7103A ต าแหน่ง ขา 2 และ ขา 3 ออกจาก LF7103A 
ที่ต าแหน่งขา 1 และ ขา 4 ลากเส้นข้ึนไปด้านบน โดยที่ขา 4 ของ LF7103A ส่งผ่าน CF7101 ไปที่ขา 
3 ของ D7102 ส่วนอีกเส้นไปทางออกของ LF7103A ที่ขา 1 ลากข้ึนไปเข้าที่ขา 2 ของ D7102   
 

 
 

ภาพที่ 5 ไลน์ฟิลเตอร์ LF7103A , LF7104A 
 

ฟิวส์ F7101 
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7.1 D7101 คือ วาริสเตอร ์ ท าหน้าที่ เป็นตัวกันฟ้า 
7.2 LF7103A คือ ไลน์ฟิลเตอร ์ ท าหน้าที่ ขจัดสัญญาณรบกวนทีเ่กิดจาก RFI/EMI 
7.3 LF7104A คือ ไลน์ฟิลเตอร ์ ท าหน้าที่ ขจัดสัญญาณรบกวนทีเ่กิดจาก RFI/EMI 
7.4 CF7101 คือ เทอมสิเตอร์ชนิด NTC ท าหน้าที่ ปกติความต้านทานจะสูงเมื่อกระแส

ไหลผ่านความต้านทานจะต่ า 
7.5 D7102 คือ ไดโอดบริดจเ์ร็กตฟิาย ท าหน้าที่ แปลงแรงดันไฟจาก AC เป็น DC  
7.6 รูปร่างจริงจากเครื่องรบัโทรทัศน์ D7102 มีรูปร่าง  
 

 
 
ลักษณะรปูร่างจริงจากเครื่องรับโทรทัศน์ 

 
7.7 ระบายสีเหลอืงบริเวณในกรอบของหม้อแปลง LF7103A, LF7104A 
7.8 ระบายสีเหลอืงบริเวณในกรอบของไดโอดบริดจ์ D7102 

8. แรงดันไฟจาก LF7103A ที่ขา 1 กับ ขา 4 ส่งไป D7102 มีตัวต้านทานต าแหน่ง R7101 
– R7104 ต่อระหว่างแรงดันไฟทางเข้า 220VAC เพื่อส่งไปยงั Q7304 

8.1 Q7304  คือ ทรานซิสเตอร์ PNP  ท าหน้าที่  ตรวจสอบแรงดันไฟ AC ต้นทาง 
8.2 D7321 คือ ซีเนอร์ไดโอด  ท าหน้าที่  สร้างสญัญาณ PWM  

 8.3 R7301 คือ ตัวต้านทานแบบชิป  ท าหน้าที่  ต้านทานแรงดันไฟไบแอสทรานซสิเตอร ์
 9. หลังผ่านไดโอดบริดจ์แลว้เป็นไฟกระแสตรง ลากเส้นสีแดงออกจากแคโทดของ D7102 ที่ขา 1 
ฟิลเตอร์ด้วย C7301 ส่งไป หม้อแปลงความถ่ีสูง T7301 ที่ขา 1 ออกขา 3 สิ้นสุดที่ขาเดรน ของ Q7301 
ซึ่งในขณะนี้ Q7301 อยู่ในสภาวะ (ON หรือ OFF) อยู่ในสภาวะ OFF  Q7301 ไม่ท างาน 
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ภาพที่ 6 ต าแหน่ง T7301 
 

10. Q7301 ท างานได้ต่อจาก IC7301 ซึ่ง IC7301 รับแรงดันไฟส่งผ่าน D7301 ผ่าน R7342, 
R7343 และ R7344 เป็นแรงดันไฟกระแสตรงส่งไปเลี้ยง “HV” ที่ขา 8 ซึ่งเป็นแรงดันไฟ Start Up 
ส าหรับ IC7301 เมื่อแรงดันไฟเข้าที่ขา “HV” มากข้ึนจนถึงค่าแรงดันไฟที่ก าหนดไว้ IC7301 เริ่ม
ท างาน โดยจ่ายสัญญาณออกที่ขา 5 ของ IC7301 ซึ่งเป็นสัญญาณ PWM ที่จ่ายให้กับขาเกตของ   
มอสเฟต Q7301 (ให้ลากเส้นสีแดงตั้งแต่ D7301 มาถึงขา 8 ของ IC7301) 

10.1 Q7301 คือ เพาเวอร์มอสเฟต  ท าหน้าที่   ขยายกระแสและเป็นสวิตช์  
10.2 IC7301 คือ ไอซี PWM   ท าหน้าที่   สร้างสัญญาณ PWM  
10.3 T7301 คือ หม้อแปลงสวิตช่ิง  ท าหน้าที่  หม้อแปลงไฟฟ้าท างานความถ่ีสูง

จ่ายไฟให้โหลด 
11. ระบายสีส้มที่ต าแหน่งเพาเวอร์มอสเฟต Q7301 เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นอุปกรณ์หลกั

ของระบบภาคจ่ายไฟ เบอร์ของ Q7301 คือ B1CERRD00067 
11.1 ระบายส้มลงในกรอบของ T7301 ทั้งกรอบ 
11.2 เบอร์ของ IC7301 คือ C0DBBYY00065 

12. เมื่อ Q7301 เริ่มท างานมีกระแสไหลผ่านหม้อแปลง T7301 ท าให้เริ่มจ่ายแรงดัน
เอาต์พุตออกมาขดเซคคันดารี่จ านวน  4  ชุด 

12.1 ชุดที่ 1 ระหว่างขา  5  กับ  ขา  6    โดยที่ ขา  5   ต่อลงกราวด์ 
12.2 ชุดที่ 2 ระหว่างขา  9  กับ  ขา  11  โดยที่ ขา  11  ต่อลงกราวด์ 
12.3 ชุดที่ 3 ระหว่างขา  7  กับ  ขา  8    
12.4 ชุดที่ 4 ระหว่างขา  10  กับ ขา  11 (ไม่ได้ต่อใช้งาน) โดยที่ ขา  11  ต่อลงกราวด์ 
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13. ชุดขดไฟเข้าหม้อแปลง T7301 หรือขดไพมารี คือ ขา 1  กับ ขา 3   
14. ไล่แรงดันไฟเอาต์พุตภาคจ่ายไฟ เนื่องจากวงจรเครื่องรบัโทรทัศน์เปน็เครื่องแท่นเยน็จงึมี

การแยกกรอบกันระหว่างกรอบของกราวด์ร้อนกับกรอบของกราวด์เย็น แรงดันไฟเอาต์พุตจะอยู่นอก
กรอบกราวด์ร้อน 

14.1 ลากเส้นสีส้มออกจากขา 6 ของหม้อแปลง T7301 ผ่าน D7317, R7325 ฟิลเตอร์
ด้วย C7313 (วัดแรงดันไฟคร่อม C7313) จุดน้ีเกิดแรงดันไฟกระแสตรง  18.51 โวลต ์

14.1.1 D7317 คือ  ไดโอดความถ่ีสูง   ท าหน้าที่  เรก็ติฟายเออร์   
14.1.2 R7325 คือ  ตัวต้านทานแบบชิป  ท าหน้าที่  R ฟิวส์  

14.2 ลากเส้นต่อจาก C7313 ไป 3 ทาง  
ทางที่ 1 จ่ายให้ IC7301 เพื่อจ่ายให้วงจรภายในท าหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟให้จ่ายไฟ

คงที่โดยไฟเข้าที่ขา 6 ของ IC7301 
ทางที่ 2 จ่ายแรงดันไฟไปยังไดโอดเปล่งแสงภายใน PC7300 โดยส่งแรงดันไฟผ่าน 

R7319 มายังขาแอโนด ออกแคโทดส่งไปยังขาคอลเล็คเตอร์ ออกขาอิมิตเตอร์ ของ Q7302 ครบกับ
ศักย์ของไฟส่งผลให้วงจรตรวจสอบแรงดันไฟทางออกท างาน  

ทางที่ 3 จ่ายแรงดันไฟไปยัง Q7307 โดยส่งแรงดันไฟผ่าน R7327 มายังขาเบส 
Q7307  และส่งแรงดันไฟผ่าน D7310 มายังขาคอลเล็คเตอร์ของ Q7302 ออกขาอิมิตเตอร์ ของ 
Q7302 ครบกับศักย์ของไฟส่งผลให้วงจรตรวจสอบแรงดันไฟทางออกท างาน 

15. กรณี R7325 ขาด จงวิเคราะห์อาการเสีย IC7301, PC7300 ไม่ท างาน ส่งผลให้ Q7302 
ไม่ท างาน จอภาพมืด (ไม่มีภาพ) ไม่มีเสียง 
 16. ลากเส้นสีส้มจากจุดแรงดันไฟกระแสสลับออกจากขา 9 ของ T7301 ผ่าน D7502 
ฟิลเตอร์ด้วย C7512 เพื่อจ่ายไฟยังโหลด 4 ชุด จุดน้ีเกิดแรงดันไฟกระแสตรง 15.70  โวลต ์

16.1 ชุดที่ 1 ลากเส้นที่ส้มจาก C7512 ตรงข้ึนไปเข้าที่ขา 8 ออกที่ ขา 7 ของ T7301 
และลากเส้นต่อไปเข้า D7509 และมี L7501 กับ C7501 ต่อขนานอยู่ ส่งแรงดันไฟกระแสตรงไป
ฟิลเตอร์ด้วย C7502 เพื่อจ่ายให้กับ Q7501 

16.1.1 แรงดันไฟกระแสตรงที่ C7502 คือ 35.5 โวลต์ 
16.1.2 Q7501 คือ เพาเวอร์มอสเฟต 
16.1.3 Q7501 ท าหน้าที่ อิเล็กทรอนกิสส์วิตช์  ส่งแรงดันไฟไปจ่ายใหก้ับโหลดชุด 
24 VDC  
16.1.4  D7509 คือ ไดโอดชุดเพิ่มแรงดันไฟ 
   ท าหน้าที่ บูทแรงดันไฟหรือเพิ่มแรงดันไฟใหสู้งข้ึน  
16.1.5  L7501 และ C7501 คือวงจรอะไร วงจรสนปัเปอร ์
  ท าหน้าที่อะไร กรองความถ่ีสูง ๆ ใหผ้่าน เมื่อ D7509 ท างานไม่ทัน 
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16.1.6 Q7501 ท างานร่วมกับอปุกรณ์ต าแหน่งใด Q7510  
16.2 ชุดที่ 2 ลากเส้นสีส้มจาก C7512 ตรงไปทางขวามือที่ Q7502 

16.2.1 Q7502  คืออุปกรณ์ช่ืออะไร เพาเวอร์มอสเฟต   
  ท าหนา้ที่ อิเล็กทรอนกิสส์วิตช์ ส่งแรงดันไฟไปจ่ายใหก้ับโหลดชุด P15.5 
VDC 
16.2.2 Q7502 ท างานร่วมกบัอุปกรณ์ต าแหนง่ใด Q7510  

16.3 ชุดที่ 3 ลากเส้นสีส้มก่อนเข้า Q7502 ลงด้านล่างแล้วลากต่อไปยังขวามือ ส่งผ่าน 
R7476 ต่อขนานกับ R7477 และส่งผ่าน PA7406, R7538 ฟิลเตอร์ด้วย C7504 เข้าขา 3 ของ 
IC7502 โดยมีเอาต์พุตออกที่ขา 1 ของ IC7502 ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณส่งมาทริกเข้าที่ขา 5 ของ IC7502 
หรือ IC7502 จะท างานก็ต่อเมื่อ Q7302 ท างาน 

16.3.1  IC7502 คือ ไอซีรักษาระดบัแรงดันไฟ 
 ท าหน้าที่ เป็นไอซรีักษาระดบัแรงดันไฟ 5.3 โวลต ์ 
16.3.2  กรณี R7538 ขาด จงวิเคราะห์อาการเสีย ไม่มีไฟจ่ายมาให้ IC7502 ส่งผล
ให้ ไม่มีแรงดันไฟ 5.3 V จอมืด (ไม่มีภาพ) ไม่มเีสียง  

16.4 ชุดที่ 4 ลากเส้นสีส้มลงมาด้านล่าง เช่ือมต่อไปทางซ้ายมือ ส่งไปยังขาแอโนดของ
ไดโอดที่อยู่ภายใน PC7301 ส่งออกขาแคโทด ผ่าน R7516 ไปหยุดที่ IC7501 ครบวงจรศักย์ไฟลบ 
และอีกทาง ส่งผ่าน R7523 ไปยังขาคอลเลคเตอร์ ภายใน PC7300 ออกขา อิมิตเตอร์ ส่งสัญญาณ
ไปทริกที่ขา 5 ของ IC7502 

16.4.1 IC7501 คือ ไอซีรักษาระดบัแรงดันไฟ  
 ท าหน้าที่ เป็นไอซรีักษาระดบัแรงดันไฟให้คงที่  
16.4.2 PC7300 คือช่ืออุปกรณ์ใด ออโต้คัปเปลิ  
 ท าหน้าที่ ควบคุมและตรวจเช็คแรงดันไฟ AC ต้นทาง  
16.4.3 PC7301 คือช่ืออุปกรณ์ใด ออโต้คัปเปลิ   
 ท าหน้าที่ ควบคุมแรงดันไฟทางออกขดเซคคันดารี่และควบคุมการท างาน 
IC7301  

17. เมื่อ IC7502 มีแรงดันไฟเลี้ยงไอซีแล้วที่ขา 3 และขา 5 มีสัญญาณมาทริกหนึง่ครัง้ ท าให้ 
IC7502 ท างาน ส่งแรงดันไฟ 5.3 โวลต์ ออกขา 1 ฟิลเตอรด์้วย C7505 ไปยัง คอนเน็คเตอร์ P2 ขา 6 

17.1 แรงดันไฟที่ออกจากขา 1 ของ IC7502 มีช่ือเรียกแรงดันไฟว่า 5.3 VS 
17.2 C7505 เป็นตัวเก็บประจุชนิด เซรามิกชิฟ SMD 

18. ขณะนี้ P-Board อยู่ในสภาวะ Standby  มีสาเหตมุาจากอะไรบ้าง 1.ขณะนี้อยู่ในสภาวะ 
Standby ต้องรอรบัค าสัญญาณค าสั่ง SUB ON  
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19. อันดับต่อไปให้กดสวิตช์อาการเสียต าแหน่ง P1 ที่ชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์สี อาการเสียที่
ปรากฏหน้าจอคือ จอมืด 

 20. ให้ท าการเขียนข้ันตอนการวัดตรวจซ่อม เพื่อหาอุปกรณ์ในบอร์ด P-Board เสีย 
(โดยเขียนข้ันตอนไม่เกิน 9 ข้อ) และให้ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อหาตัวเสียของอุปกรณ์  

1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 
2. เตรียมชุดฝึกเครื่องรบัโทรทัศน์จอ LCD LED  ยกเครือ่งรบัโทรทัศน์ เพื่อมาท าการ

ตรวจเช็ค 
3. หาจุดเสียภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED 
4. ดูสภาพภายนอกเครื่องรบัโทรทัศน์ 

-สอบถามอาการเสียเจ้าของเครื่อง 
-เปิดสวิตช์เครื่องรบัโทรทัศน์ 
-อาการเสียที่ปรากฏ 
-วิเคราะห์ภาคที่เสีย/อุปกรณ์ทีเ่สีย 

5. ทดสอบวัดค่าแรงดันไฟฟ้าภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED 
-ใช้มัลติมิเตอร์วัดทดสอบแรงดันไฟ 90-150 โวลต์ที่จ่ายให้ P-Board 
-ใช้มัลติมิเตอร์วัดทดสอบแรงดันไฟ 5.3 โวลต์ ที่ขา 3 ของ IC7502 
-ตรวจสอบไฟ จุด TP7507 เอาต์พุตต้องอยู่ 5.3 โวลต์ ± 0.3 โวลต ์
-ตรวจสอบไฟ จุด TP7512/TP7513 เอาต์พุตต้อง อยู่ 15.8 ± 0.6 โวลต ์

6. หาอุปกรณ์ที่เสียภาคจ่ายไฟจอ LCD LED 
-มีแรงดันไฟ 90-150  โวลต์ แสดงว่าอุปกรณ์ตั้งแต่ปลัก๊ไฟเข้าถึงวงจรภาคจ่ายไฟดี  
-ไม่มีแรงดันไฟ 5.3  โวลต ์แสดงว่าอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟ มีปญัหาเป็นไปได้ 2 กรณี 

 
21. อุปกรณ์ที่เสียในต าแห่นง P1 คือ ฟิวส์ F 7101 เสียในลกัษณะใด เปิดเครื่องไม่ติด 

 
สรุปผลการทดลอง 
 การท างานของบอร์ด P-Board ซึ่งท าหน้าที่จ่ายแรงดันไฟให้กับวงจรส่วนต่าง ๆ ของเครื่องรับ
โทรทัศน์สี Panasonic รุ่น TH-32E410T ซึ่งการท างานของบอร์ด P-Board เริ่มจากแรงดันไฟบ้าน 
220 โวลต์ ผ่าน วงจรเร็กติฟายเออร์ต าแหน่ง D7102 ได้แรงดันไฟ 300 VDC ส่งเข้าไปยังหม้อแปลง
สวิตช่ิงต าแหน่ง T7301 แล้วไปรอที่ขาเดรน ของ Q7301 โดยมี IC7301 ท าหน้าที่สร้างสัญญาณ PWM 
ไปจ่ายให้ขาเกต ของ Q7301 ท าให้ภาคจ่ายไฟพร้อมที่จะท างาน เมื่อ Q7301, T7301 ท างานได้แล้ว 
จ่ายแรงดันไฟไปยังโหลด 4 ชุด ชุดที่ 1 จ่ายให้ Q7501 ชุดที่ 2 จ่ายให้ Q7502  ชุดที่ 3 จ่ายให้ขา 3 
ของ IC7502 และชุดที่ 4 จ่ายให้ PC7301 และ IC7501  
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ค าถามท้ายการทดลอง 
1. การท างานบอร์ด P-Board เครื่องรับโทรทัศน์ Panasonic รุ่น TH-32E410T ท าหน้าที่

อะไร 
ตอบ ชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์ Panasonic รุ่น TH-32E410T ในส่วนของการท างานบอร์ด P–Board 
คือ บอร์ดจ่ายแรงดันไฟ ท าหน้าที่ควบคุมการจ่ายแรงดันไฟให้กับวงจรส่วนต่าง ๆ ของวงจร และการ
ตรวจสอบแรงดันไฟของที่ส าคัญของบอร์ด P–Board ตามตารางแสดงจุดทดสอบค่าแรงดันไฟของ
บอร์ด P–Board 

Output Test Point 
Specification 

Operate Stby 
5.3 V TP7507 5.3 ± 0.3 V 5.3 ± 0.3 V 
16 V TP7512/TP7513 15.8 ± 0.6 V - 

 
2. การท างานบอร์ด P- Board ควบคุมวงจรท างานหลักส่วนใดบ้าง 

ตอบ  P-Board ควบคุมวงจรท างานหลักดงันี ้
Board Name Main Device 

P-Board Power Supply, Power Switch, Keyscan 
 

3. สภาวะ Standby  คืออะไร 
ตอบ  กรณีการท างานของ P-Board อยู่ในสภาวะ Standby เนื่องจากต้องรอรับสัญญาณค าสั่ง SUB 
ON ขา 7 
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สาขาวิชา   :  อิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อวิชา      :  เครื่องรับโทรทัศน์      รหัสวิชา 2105-2011 
งาน          :  งานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD LED  

ใบประเมินผลปฏิบัติงาน 

แผ่นท่ี : 1 

 
ช่ือ.......……………………………นามสกลุ………..................……….…………แผนก……………….……………. 
วัน/เดือน/ป…ี……………………………………… 

จุดประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
ผ่าน ไม่ผ่าน 

 
1. ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน/เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
    1.1 เตรียมเครื่องมือและอปุกรณ์ 
    1.2 หาอุปกรณ์ทีเ่สียภาคจ่ายไฟจอ LCD LED 
    1.3 เปลี่ยนอุปกรณ์ทีเ่สียภาคจ่ายไฟจอ LCD LED 
    1.4 ตรวจสอบการเปลี่ยนอปุกรณ์ภาคจ่ายไฟจอ LCD 
LED 
    1.5 ทดสอบเครือ่งรบัโทรทัศน์จอ LCD LED 
    1.6 ประเมินราคาการตรวจซ่อม 
    1.7 เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ 
    1.8 ท าความสะอาด 
 
2. คุณภาพของผลงาน 
    2.1 วัดได้ 
        2.1.1 เปลี่ยนอะไหล่ตัวใหม่เครือ่งรับโทรทัศน์ใช้งานได้  
    2.2 วัดไม่ได้ 
       2.2.1 ความสวยงาม 
       2.2.2 ความเรียบร้อย 
       2.2.3 ความประณีต 
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สาขาวิชา   :  อิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อวิชา      :  เครื่องรับโทรทัศน์      รหัสวิชา 2105-2011 
งาน          :  งานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD LED 

ใบประเมินผลปฏิบัติงาน 

แผ่นท่ี : 2 

ช่ือ.......……………………..……นามสกุล……….....................……….………แผนก………………….………… 
วัน/เดือน/ป…ี…………………………………………………………….. 

 
จุดประเมนิ 

ผลการประเมิน  
หมาย
เหต ุ

5 
ดีมาก 

4  
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
มาก 

3. เจตคติ (กิจนิสัยฯ) ในการ
ท างาน 

3.1 ความปลอดภัย 
3.2 ความซื่อสัตย์ 
3.3 ความรับผิดชอบ 
3.4 ความสะอาด 
 
 

  
 

    

 
เริ่มปฏิบัติงานเวลา…….…….น. เสรจ็เวลา……….……..น.        รวมเวลาปฏิบัติงาน…….…….
ช่ัวโมง……….……..นาท ี
สรปุผลการประเมิน 
                    ผ่าน 
                  
                    ไม่ผ่าน เนื่องจาก……………………………………………………………….. 
 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
                                                          ผู้ประเมิน………………………………………………….. 
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ใบบันทึกการสังเกต  
วิชา (Subject) เครื่องรับโทรทัศน์ 
งาน (Job)  งานซ่อมอาการเสียของภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED    

งานย่อย (Task) การซ่อมเครื่องโทรทัศน์  (งานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD LED) ได้ถูกต้อง 
ข้ันตอน/เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต/ข้อก าหนดของงาน องค์ประกอบเครือ่งมอื 

1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
รายละเอียดตามใบสั่งงาน 

2. หาอุปกรณ์ที่เสีย  
3. เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสีย  

ระยะเวลา 4. ตรวจสอบการเปลี่ยนอุปกรณ์  
5. ทดสอบเครื่องรับโทรทัศน์  
6. ประเมินราคาการตรวจซ่อม   
7. เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์   
8. ท าความสะอาด   
สมรรถนะของงานย่อยและเกณฑ์คะแนน                                   คะแนนรวม 15 คะแนน 
ความรู้ รายละเอียดการวัดตามแบบทดสอบ   (5 คะแนน) 
ทักษะ เปลี่ยนอะไหล่ตัวใหม่เครื่องรับโทรทัศน์ใช้งานได ้ (6 คะแนน) 

 1. การเขียนข้ันตอนการซ่อมได้ถูกต้อง  
 2. ใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง  
 3. หาตัวเสียได้ถูกต้อง  

เจตคต ิ กิจนิสัยในการท างาน (4 คะแนน) 
 1. ปฏิบัติการใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวังและท างานได้อย่างปลอดภัย  
 2. ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ได้ด้วยความซื่อตรง ทุกครั้ง  
 3. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจนครบทุกครั้ง  
 4. ท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทุกครั้งหลังเลิกใช้  

หมายเหตุ 
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ช้ัน ปวช. 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

ค าช้ีแจง : พิจารณาจากพฤติกรรมของนกัเรียนที่แสดงออกในขณะปฏิบัติการเรียนการสอน 

  ระดับความคิดเห็นมีดังนี ้

   5 หมายถึง  ดมีาก  4 หมายถึง มาก 
 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 
  1 หมายถึง น้อยมาก 
 

ช่ือวิชา      :  เครื่องรบัโทรทัศน์      รหัสวิชา 2105-2011 
ประเมินคุณธรรมจริยธรรม 

และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

ช่ือ.......……………………..……นามสกุล……….....................……….………แผนก………………….………… 

 
ข้อประเมิน 

ผลการประเมิน  
รวม 5 4 3 2 1 

1. ความมีวินัย  
2. ความสามัคคี 
3. การอดทนอดกลั้น  
4. ความประหยัด  
5. การพึ่งตนเอง 
6. ความรับผิดชอบ  
7. ความกตัญญู  
8. ความสนใจใฝ่รู ้  
9. การละเว้นสิ่งเสพติดการพนัน 
10. ด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์  
11. ความเช่ือมั่นในตนเอง  
12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
13. ความซื่อสัตย์สจุริต 
14. ความปลอดภัย 
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ภาพกิจกรรม 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สจีอ LCD LED 

 

         
 

คณะผู้เช่ียวชาญจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์สี Panasonic 
รุ่น  TH-32E410T ร่วมตรวจสอบชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED 

ที่มา :  สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560)  

 
 

         
 

 การทดลองเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
ที่มา :  สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 
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(ก)  นักเรียนทดลอง ครั้งที่ 1                         (ข) นักเรยีนทดลอง ครัง้ที่ 2 

 นักเรียนปฏิบัติด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED 
ที่มา :  สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 

  
(ก)  นักเรียนทดสอบสมรรถนะ ครั้งที่ 1      (ข) นักเรียนทดสอบสมรรถนะ ครัง้ที่ 2 

 นักเรียนประเมินสมรรถนะ ด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  
ที่มา :  สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560) 

 

 
น าเสนอชุดฝกึสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สจีอ LCD LED 

ที่มา :  สัญญา โพธ์ิวงษ์.  (2560)



 
 

ภาคผนวก ค 
แสดงการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับค าถามแบบทดสอบประเมิน

สมรรถนะ (ครัง้ที่ 1) 
แสดงการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับค าถามแบบทดสอบประเมิน

สมรรถนะ (ครัง้ที่ 2) 
แสดงการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับค าถามแบบทดสอบประเมิน

สมรรถนะ (ครัง้ที่ 3) 
แสดงการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับค าถามแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิ 
แสดงค่าความยากง่าย (P) อ านาจจ าแนก (D) และค่าความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

จ านวน 40 ข้อที่น าไปใช้ได้ 
แสดงคะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
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ตารางที่ ค-1 แสดงการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัค าถาม
แบบทดสอบประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) 

หน่วยที ่ ค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

∑
R
 

IOC 

แป
ลค

วา
ม 

1 2 3 4 5 

หน่วยสมรรถนะท่ี 12  สมรรถนะ ซ่อมภาคจ่ายไฟ (P-Board) เครื่องรบัโทรทัศน์สจีอ LCD LED 
ไดถู้กต้อง 

 1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 2 +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 ใช้ได้ 
 3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 6 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 7 0 +1 +1 0 0 +2 0.40 ใช้ไม่ได้ 
 8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 9 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 11 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 12 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 13 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 15 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 17 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 19 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 20 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 

รวม 19.2  
∑x = 19.2 

x̅ = 0.96 



176 
 

 

ตารางที่ ค-2 แสดงการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัค าถาม
แบบทดสอบประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) 

หน่วยที ่ ค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

∑
R
 

IOC 

แป
ลค

วา
ม 

1 2 3 4 5 

หน่วยสมรรถนะท่ี 12  สมรรถนะ ซ่อมภาคประมวลผลกลาง (A-Board) เครือ่งรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED ไดถู้กต้อง 

 1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 6 +1 +1 0 0 0 +2 0.40 ใช้ไม่ได้ 
 7 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 9 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 10 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 ใช้ได้ 
 11 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 12 0 0 +1 0 +1 +2 0.40 ใช้ไม่ได้ 
 13 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 15 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 17 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 19 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 20 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 

รวม 18.6  
∑x = 18.6 

x̅ = 0.93 
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ตารางที่ ค-3 แสดงการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัค าถาม
แบบทดสอบประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 3) 

หน่วยที ่ ค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

∑
R
 

IOC 

แป
ลค

วา
ม 

1 2 3 4 5 

หน่วยสมรรถนะท่ี 12  สมรรถนะ ภาครับสญัญาณอินฟราเรด ( K-Board) เครื่องรบัโทรทัศน์สจีอ 
LCD LED ไดถู้กต้อง 

 1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 6 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 7 0 +1 0 0 +1 +2 0.40 ใช้ไม่ได้ 
 8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 9 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 11 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 12 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 13 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 15 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 17 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 19 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
 20 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 

รวม 19.4  
∑x = 19.4 

x̅ = 0.97 
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ตารางที่ ค-4 แสดงการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัค าถาม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  

ค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

∑
R
 

IOC 

แป
ลค

วา
ม 

1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
7 0 +1 0 0 +1 +2 0.40 ใช้ไม่ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ ค-4 แสดงการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัค าถาม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (ต่อ) 

ค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

∑
R
 

IOC 

แป
ลค

วา
ม 

1 2 3 4 5 

26 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
35 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
37 0 +1 +1 0 0 +2 0.40 ใช้ไม่ได้ 
38 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
40 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
41 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
42 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
43 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
44 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 ใช้ได้ 
45 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
46 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
47 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 
48 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใช้ได้ 

รวม 46.6  
∑x = 46.6 

x̅ = 0.97 
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ตารางที่ ค-5 แสดงค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบ
วัดผลสมัฤทธ์ิ จ านวน 40 ข้อที่น าไปใช้ได้ 

ข้อที่ RU10 RL10 p q pq D 
1 5 2 0.35 0.65 0.23 0.30 

2 6 1 0.35 0.65 0.23 0.50 

3 7 3 0.50 0.50 0.25 0.40 

4 6 2 0.40 0.60 0.24 0.40 

5 7 2 0.45 0.55 0.25 0.50 

6 8 3 0.55 0.45 0.25 0.50 

7 5 2 0.35 0.65 0.23 0.30 

8 7 2 0.45 0.55 0.25 0.50 

9 7 3 0.50 0.50 0.25 0.40 

10 6 4 0.50 0.50 0.25 0.20 

11 4 1 0.25 0.75 0.19 0.30 

12 5 3 0.40 0.60 0.24 0.20 

13 6 1 0.35 0.65 0.23 0.50 

14 7 2 0.45 0.55 0.25 0.50 

15 7 1 0.40 0.60 0.24 0.60 

16 7 2 0.45 0.55 0.25 0.50 

17 6 1 0.35 0.65 0.23 0.50 

18 7 2 0.45 0.55 0.25 0.50 

19 6 3 0.45 0.55 0.25 0.30 

20 5 1 0.30 0.70 0.21 0.40 

21 7 2 0.45 0.55 0.25 0.50 

22 7 1 0.40 0.60 0.24 0.60 

23 5 2 0.35 0.65 0.23 0.30 

24 6 4 0.50 0.50 0.25 0.20 

25 3 1 0.20 0.80 0.16 0.20 
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ตารางที่ ค-5 แสดงค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบ
วัดผลสมัฤทธ์ิจ านวน 40 ข้อที่น าไปใช้ได้ (ต่อ) 

ข้อที่ RU10 RL10 p q pq D 

26 6 3 0.45 0.55 0.25 0.30 

27 7 1 0.40 0.60 0.24 0.60 

28 4 2 0.30 0.70 0.21 0.20 

29 6 1 0.35 0.65 0.23 0.50 

30 6 1 0.35 0.65 0.23 0.50 

31 4 1 0.25 0.75 0.19 0.30 

32 6 2 0.40 0.60 0.24 0.40 

33 8 5 0.65 0.35 0.23 0.30 

34 5 2 0.35 0.65 0.23 0.30 

35 7 3 0.50 0.50 0.25 0.40 

36 6 1 0.35 0.65 0.23 0.50 

37 7 1 0.40 0.60 0.24 0.60 

38 4 2 0.30 0.70 0.21 0.20 

39 7 1 0.40 0.60 0.24 0.60 

40 7 3 0.50 0.50 0.25 0.40 

รวม 242.00 80.00 16.10 23.90 9.32 16.20 

เฉลี่ย 6.05 2.00 0.40 0.60 0.23 0.41 
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ตารางที่ ค-6 แสดงคะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  
คนที่ X X2 

1 32 1024 

2 34 1156 

3 34 1156 

4 32 1024 

5 34 1156 

6 36 1296 

7 36 1296 

8 34 1156 

9 32 1024 

10 30 900 

11 30 900 

12 36 1296 

13 32 1024 

14 36 1296 

15 34 1156 

16 30 900 

17 33 1089 

18 34 1156 

19 32 1024 

20 34 1156 

21 29 841 

22 36 1296 

23 31 961 

24 32 1024 

25 30 900 
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ตารางที่ ค-6 แสดงคะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (ต่อ) 
คนที่ X X2 

26 25 625 

27 36 1296 

28 33 1089 

29 32 1024 

30 32 1024 

รวม 981 32265 

 
สูตรหาค่าความยากง่ายของข้อสอบอิงเกณฑ์ โดยค่าความยากง่ายต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-

0.80 จึงจะถือว่าใช้ได้ (ล้วนและอังคณา, 2538 : 209-210)   
 

สูตร   P   =   R
N

 
 

   เมื่อ     P     แทน    ดัชนีค่าความยากง่าย 
    R แทน    จ านวนนักเรียนที่ท าข้อสอบถูก 
    N  แทน  จ านวนนักเรียนที่ท าข้อสอบทั้งหมด 
 
จากค าถามข้อที่ 1   มีค่า     P  =  7,    R    = 30   แทนค่าลงในสูตร 

 

              N =   
 7

30
     =  0.35    

 
ค าถามข้อที่ 1   มีค่าความยากง่ายเท่ากับ  0.35  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ 

 
สูตรหาค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ โดยค่าอ านาจจ าแนกตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไปจึงจะ

ถือว่าใช้ได้ (ล้วนและอังคณา, 2538 : 210-211)  
 

สูตร   D  =  U LR -R

N/2
   

 
  เมื่อ   D     แทน    ค่าอ านาจจ าแนก 
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   RU    แทน    จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
   RL  แทน    จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มออ่น 
  N  แทน    จ านวนนักเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มออ่น 
 
จากค าถามข้อที่ 1 มีค่า    RU  =   5,   RL  =    2,   N =   30   แทนค่าลงในสูตร 
 

    D  =   
5-2

20/2 
  

 
    =   0.30 

 
ค าถามข้อที่ 1   มีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ  0.30   ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เช่นกัน 

 
สูตรหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) ต้องมีค่า 

0.6 ข้ึนไป จึงจะถือว่าใช้ได้ (ล้วนและอังคณา, 2538 : 198 ) 
 

สูตร   rtt  =  
2

t

n Σpq
1-

n-1 s

 
 
 

 

 
เมื่อ  rtt แทน    ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

   n แทน    จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
   p แทน    สัดส่วนของผู้ท าได้ในข้อหนึ่ง ๆ  

  นั่นคือสัดส่วนของคน 
       ท าถูกกับคนทั้งหมด 
   q    แทน    สัดส่วนของผู้ท าผิดในข้อหนึ่ง ๆ หรือ 1-p 
            

2

tS  แทน    คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ 
 

สูตร   2

tS  =  
2

22 )(



−     

 
เมื่อ     2

tS  แทน ค่าคะแนนความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
   N    แทน     จ านวนคนที่ท าแบบทดสอบ 
   X    แทน     ค่าของคะแนนแต่ละคน 
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หาค่าความเช่ือมั่นแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ ได้จาก 

           2

tS   =    
2

22 )(



−  

 

       =  
(30×25789) - (843)2

30×30
 

 
 

แทนค่า              rtt   =  
40

40-1
{1-

9.32

70.02
} 

 
  =  0.90 

 ดังนั้น  ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบหน่วยที่ 12 (ท้ายหน่วย) เท่ากับ  90 
 

ผลวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิ 

ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
ค่าความเช่ือมั่น 

ช่วงค่า ค่าเฉลี่ย ช่วงค่า ค่าเฉลี่ย 
0.20-0.65 0.40 0.20-0.60 0.41 0.90 
 

จากตาราง แสดงค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิ สรุปได้ว่าข้อสอบจ านวน 40 ข้อ มีค่าระดับความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.65 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.40 แสดงว่าข้อสอบค่อนข้างยาก (ใช้ได้) ส่วนค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.20 ถึง 0.60 โดยมีค่าเฉลี่ย 0.41 แสดงว่า แบบทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนกดีมาก ส่วนค่าความ
เช่ือมั่นมีค่าเท่ากับ 0.90 แสดงว่าแบบทดสอบมีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับดี เพราะมีค่ามากกว่า 0.60 
แต่ไม่เกิน +1.00 จึงสามารถน าไปใช้จัดท าเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนรวมถึง 
แบบทดสอบท้ายการทดลองได้อย่างดี 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
งานเครื่องรับโทรทัศน์โทรทัศน์สี 

จอ LCD LED 
หน้า 
1/10 

1. จากรูปจงบอกช่ือเครื่องมือที่ใช้ในการบักกรีขาอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ ส าหรบังานซ่อมภาค
จ่ายไฟ จอ LCD LED  

ก. หัวแร้ง 
ข. ตะกั่ว 
ค. น้ ายาประสาน 
ง.  ดิจิตอลมลัติมเิตอร ์
 
 

2. จากรูปจงบอกช่ืออปุกรณ์ที่ใช้ในการบกักรีขาอุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์ ส าหรบังานซ่อมภาคจ่ายไฟ 
จอ LCD LED  

ก. หัวแร้ง 
ข. ตะกั่ว 

ค. น้ ายาประสาน 
ง.  ดิจิตอลมลัติมเิตอร ์
 

 
3. จากรูปจงบอกช่ือเครื่องมือที่ใช้วัดค่าทางไฟฟ้า ส าหรบังานซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED    

                                                          
  ก. หัวแร้ง      
  ข. ตะกั่ว               
  ค. น้ ายาประสาน 
  ง.  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์   
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
งานเครื่องรับโทรทัศน์โทรทัศน์สี 

จอ LCD LED 
หน้า 
2/10 

4. จากรูปจงบอกช่ืออปุกรณ์ที่ใช้ในการประสานการบักกรีอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับงานซ่อม
ภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED  

                                                         
  ก. หัวแร้ง      
  ข. ตะกั่ว               
  ค. น้ ายาประสาน                       
  ง.  ดิจิตอลมัลติมเิตอร ์
 

5. จากรูปจงบอกหน้าที่ของเครือ่งมอืที่ใช้ ส าหรับงานซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED  
 
ก. ช่วยประสานในการบกักรีตะกั่วกับขาอปุกรณ์ 
ข. เช่ือมขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กบัแผ่นปริ้น 
ค. ใช้วัดค่าทางไฟฟ้า 
ง.  บักกรีขาและถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

6. จากรูปจงบอกหน้าที่ของเครือ่งมอืที่ใช้ ส าหรับงานซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED  
 
ก. ช่วยประสานในการบกักรีตะกั่วกับขาอปุกรณ์ 
ข. เช่ือมขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กบัแผ่นปริ้น 
ค. ใช้วัดค่าทางไฟฟ้า 
ง.  บักกรีขาและถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

7. จากรูปจงบอกหน้าที่ของอุปกรณ์ที่ใช้ ส าหรับงานซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED  
                                                         
  ก. ช่วยประสานในการบกักรีตะกั่วกับขาอปุกรณ์      
  ข. เชื่อมขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับแผ่นปริ้น            
  ค. ใช้วัดค่าทางไฟฟ้า 
  ง.  บักกรีขาและถอดอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
งานเครื่องรับโทรทัศน์โทรทัศน์สี 

จอ LCD LED 
หน้า 
3/10 

 
8. จากรูปจงบอกหน้าที่ของอุปกรณ์ที่ใช้ ส าหรับงานซ่อม
ภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED  
  ก. หัวแร้ง      
  ข. ตะกั่ว               
  ค. น้ ายาประสาน       
  ง.  ดิจิตอลมัลติมเิตอร ์

 
 
9. จากรูปจงบอกข้อควรระวังในการเตรียมเครื่องมือ ส าหรบังานซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED  
 

ก. การเลือกใช้น้ ายาประสานให้เหมาะสมกับงาน 
ข. การปรบัความร้อนที่ใช้ให้เหมาะสมกบัแผ่น PCB  
    และอุปกรณ์ 
ค. การตั้งย่านวัดทางไฟฟ้า 
ง. การเลือกขนาดเส้นตะกั่วใช้ตะกั่วให้เหมาะสมกบังาน 
 
 

10. จากรูปจงบอกข้อควรระวังในการเตรียมเครื่องมือ ส าหรบังานซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED 
  

ก. การเลือกใช้น้ ายาประสานให้เหมาะสมกับงาน 
ข. การปรับความร้อนท่ีใช้ให้เหมาะสมกับแผ่น PCB 
    และอุปกรณ์ 
ค. การตั้งย่านวัดทางไฟฟ้า 
ง.  การเลือกขนาดเส้นตะกั่วใช้ตะกั่วให้เหมาะสมกับงาน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
งานเครื่องรับโทรทัศน์โทรทัศน์สี 

จอ LCD LED 
หน้า 
4/10 

 
11. จากรูปจงบอกข้อควรระวังในการเตรียมอปุกรณ์ ส าหรบังานซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED  

ก. การเลือกใช้น้ ายาประสานให้เหมาะสมกับงาน 
ข. การปรบัความร้อนที่ใช้ให้เหมาะสมกบัแผ่น PCB 
    และอุปกรณ์ 
ค. การตั้งย่านวัดทางไฟฟ้า 
ง. การเลือกขนาดเส้นตะกั่วใช้ตะกั่วให้เหมาะสมกบังาน 
 

12. จากรูปจงบอกข้อควรระวังในการเตรียมอปุกรณ์ ส าหรบังานซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED  
ก. การเลือกใช้น้ ายาประสานให้เหมาะสมกับงาน 
ข. การปรบัความร้อนที่ใช้ให้เหมาะสมกบัแผ่น PCB 
    และอุปกรณ์ 
ค. การตั้งย่านวัดทางไฟฟ้า 
ง. การเลือกขนาดเส้นตะกั่วใช้ตะกั่วให้เหมาะสมกับ 
งาน 

 
13. บอร์ดการท างานใดต่อไปนีเ้ป็นภาคจ่ายไฟ ส าหรบังานซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED  

ก. A-Board 
ข. K-Board 
ค. LD-Board 
ง. P-Board 

14. Switching Mosfet เป็นการท างานของอปุกรณ์ตัวใด ส าหรับงานซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD 
LED  

ก. Q7301 
ข. Q7302 
ค. Q7303 
ง. Q7304 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
งานเครื่องรับโทรทัศน์โทรทัศน์สี 

จอ LCD LED 
หน้า 
5/10 

15. Q7302 ท าหน้าที่อะไร ส าหรบังานซอ่มภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED  
ก. เช็คแรงดันไฟดีซีด้านอินพุต 
ข. เช็คแรงดันไฟดีซีด้านเอาต์พุต 
ค. เช็คแรงดันไฟเอซีด้านอินพุต 
ง. เช็คแรงดันไฟเอซีด้านเอาต์พุต 

16. เอาต์พุตจาก ไอซี5000 เป็นค าสัง่อะไร เพื่อสัง่ให้ไอซี 8700 ท างาน ส าหรบังานซ่อมภาค
จ่ายไฟ จอ LCD LED  

ก. DCDCEN(ENABLE) 
ข. DCDCEN(ENABLE1) 
ค. DCDCEN(ENABLE2) 
ง. DCDCEN(ENABLE3) 

17. เมื่อต้องการวัดแรงดันไฟ จากแรงดันที่เกิดข้ึนเพียงช่ัวขณะต้องท าการวัดอย่างไร ส าหรบังาน
ซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED  

ก. เปิดเครื่องและท าการวัดแรงดันพร้อมกัน 
ข. วัดรอไว้แล้วค่อยเปิดเครื่อง 
ค. เปิดเครือ่งก่อนแล้วจึงท าการวัดทหีลัง 
ง. ท าการวัดหลังจากปิดเครือ่งแล้ว 

18. C7310 เป็นตัวเก็บประจุขนาดใหญ่จะเกบ็ประจุไว้หลังจากปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กเอซี ดังนั้น
เมื่อปลดคอนเน็กเตอร์ P2 ต้องท าอย่างไรก่อนทีจ่ะต่อคอนเน็กเตอร์ P2 กลบัเข้าไป ส าหรบังาน
ซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED  

ก. ใช้ตัวต้านทานขนาด 500 โอห์ม ¼ วัตต์ ในการคายประจ ุ
ข. ใช้ตัวต้านทานขนาด 500K โอห์ม ½ วัตต์ ในการคายประจ ุ
ค. ใช้ตัวต้านทานขนาด 500 โอห์ม 5 วัตต์ ในการคายประจุ 
ง. ใช้ตัวต้านทานขนาด 500 โอห์ม ½ วัตต์ ในการคายประจ ุ
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จอ LCD LED 
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19. จากรูปจงบอกข้ันตอนการใช้เครื่องมือถอดเปลี่ยนอปุกรณ์ ส าหรับงานซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ 
LCD LED  

1. เสียบสายปลั๊กไฟฟ้า 
2. เปิดสวิตช์ไฟฟ้าที่ตัวเครื่อง 
3. ปรับอุณหภูมิความร้อนให้เหมาะสม  
    (เริ่มจากรอ้นน้อยไปหาร้อนมาก) 
4. เลือกใช้ระหว่างหัวแร้งไฟฟ้า กบัตัวเป่าลมรอ้น 
5. ด าเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ 
6. ด าเนินการถอดอุปกรณ์ 

ก. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ข. 1, 2, 4, 3, 6, 5 
ค. 1, 2, 3, 6, 5, 4 
ง. 1, 3, 4, 6, 5, 2 

20. จากรูปข้อ 19 จงบอกข้อควรระวังในการเปลี่ยนอปุกรณ์ที่เสีย  ส าหรบังานซ่อมภาคจ่ายไฟ  
จอ LCD LED  

ก. ใช้ที่ดูดตะกั่วดูดทั้งหมด 
ข. กรณีอุปกรณ์เป็นชิป (Ship) ควรใช้ตัวเป่าลมร้อน 
ค. ใช้หัวแรงที่มีก าลังวัตต์มาก ๆ 
ง. ใช้น้ ายาประสานมาก ๆ ในการบักกร ี

21. จงบอกการตรวจสอบการเปลี่ยนอุปกรณ์ทีเ่สีย ส าหรบังานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD LED 
ก. ใช้น้ าสะอาดในการล้างคาบน้ ายาประสาน 
ข. ใช้ผ้าแห้งเช็ดลายวงจร 
ค. ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบรอยต่อการบักกรีระหว่างอุปกรณ์และลายวงจร 
ง. ใช้ที่ดูดตะกั่วดูดทั้งหมด 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
งานเครื่องรับโทรทัศน์โทรทัศน์สี 

จอ LCD LED 
หน้า 
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22. จากรูปข้อ 19 จงบอกการตรวจสอบการบักกรีอปุกรณ์ ส าหรับงานซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD 
LED  

ก. ใช้น้ าสะอาดในการล้างคราบน้ ายาประสาน 
ข. ในกรณีท่ีเป็นชิป (Ship) ควรใช้แว่นขยายส่องดูลายบักกรี 
ค. ใช้ผ้าแห้งเช็ดลายวงจร 
ง. ดูด้วยตาเปล่า 

23. จากรูปข้อ 19 จงบอกข้อควรระวังในการตรวจสอบการบักกรี ส าหรับงานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ 
LCD LED  

ก. มั่นใจว่าท าถูกต้องไม่ตอ้งตรวจสอบ 
ข. ควรล้างคราบน้ ายาประสานด้วยทินเนอร์ 
ค. ใช้น้ าสะอาดในการล้างคราบน้ ายาประสาน 
ง. เล่นกันในขณะตรวจสอบ 

24. ควรใช้เวลาเท่าไร ในการทดลองเครือ่ง ส าหรบังานซอ่มภาคจ่ายไฟจอ LCD LED  
ก. 10–20 นาที 
ข. 30–40 นาที 
ค. 50–60 นาที 
ง. 1–2 ชั่วโมง 

25. ข้อควรระวังในการทดสอบเครือ่ง ส าหรบังานซอ่มภาคจา่ยไฟจอ LCD LED  
ก. เปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วท าเครื่องอื่นต่อ 
ข. สังเกตอาการระหว่างท าการทดสอบเครื่องรับโทรทัศน์  
ค. เฝ้าดูอาการเครื่องตลอดเวลาที่ท าการทดสอบ 
ง. ไม่ต้องทดสอบ     

26. บอกวิธีการประเมินราคา อาการเปิดเครื่องไม่ติด ส าหรบังานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD LED 
ก. ประเมินราคาที่เกินความเป็นจรงิ 
ข. ประเมินราคาตามอุปกรณ์ท่ีเปลี่ยน 
ค. ประเมินราคาตามประสบการณ์ 
ง. ประเมินราคาที่ต่ ามาก            
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
งานเครื่องรับโทรทัศน์โทรทัศน์สี 

จอ LCD LED 
หน้า 
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27. จงบอกข้อควรระวังในการประเมินราคา ส าหรบังานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD LED  
ก. ค านวณราคาค่าอุปกรณ์แล้วบวกเพิ่มไปอีก 20% 
ข. ไม่ควรประเมินราคาเกินความเป็นจริง 
ค. ประเมินราคาตามใจเจ้าของร้าน 
ง. ประเมินราคาให้สงูไว้ เผื่อมกีารต่อรอง     

28. จงบอกวิธีการเกบ็เครื่องมอืและอุปกรณ์ ส าหรับงานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD LED  
ก. ใช้น้ าสะอาดเช็ดเครือ่งมือและอปุกรณ์ 
ข. ไม่ต้องเก็บ เพราะต้องซอ่มอีก 
ค. เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์รวมกันหมด 
ง. ใช้ผ้าแห้งเช็ดท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สะอาด   

29. จงบอกข้อควรระวังในการเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ ส าหรบังานซอ่มภาคจ่ายไฟจอ LCD LED  
ก. ใช้น้ ามันเช็ดเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อจะให้ดูใหม่อยู่เสมอ 
ข. เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ครั้งต่อไปจะได้หยิบใช้ได้ง่าย 
ค. เอาเครื่องมือและอปุกรณ์มาเล่นกัน 
ง. เก็บเครื่องมือและอปุกรณ์รวมกันหมด     

30. บอกวิธีการท าความสะอาดบริเวณโต๊ะท างาน ส าหรับงานซ่อมภาคจ่ายไฟจอ LCD LED  
ก. ท าความสะอาดก่อนเกบ็เครือ่งมอืและอุปกรณ์ 
ข. รวมเศษตะกั่วไว้รวมไว้ตรงกลางทีเ่ดียวเพื่อความสะอาด 
ค. เก็บอุปกรณ์แล้ววางไว้บนโต๊ะท างานทกุครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จ 
ง. ใช้ผ้าแห้งเช็ดท าความสะอาดโต๊ะท างานทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จ 

31. ถ้าโต๊ะท างานมีคราบน้ ายาประสานเปื้อนอยู่ควรท าความสะอาดอย่างไร ส าหรบังานซอ่มภาค
จ่ายไฟจอ LCD LED  

ก. ใช้ผ้าชุบน้ าสะอาดแล้วเช็ดท าความสะอาด 
ข. ใช้ผ้าสะอาดชุบทินเนอร์แล้วเช็ดท าความสะอาด 
ค. ปล่อยให้แห้งไปเอง 
ง. ใช้ผ้าแห้งเช็ดท าความสะอาด     
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32. ต าแหน่ง P-Board ส าหรับงานซ่อมภาคจ่ายไฟ จอ LCD LED คือข้อใด 
ก. เมนบอร์ด 
ข. รับสญัญาณจากรีโมท 
ค. ไดร์ LED 
ง. จ่ายแรงดันไฟ 

33. ข้อใดไม่ใช่ต าแหน่งของแผงวงจรจอ LCD LED รุ่น TH-L32B6 
ก. P-Board 
ข. K-Board 
ค. A-Board 
ง. T-Board 

34. วงจรที่ท าหน้าทีเ่ป็นวงจรตรวจสอบแรงดันไฟเอซีในเงื่อนไขการท างานของ P-Board คือข้อใด 
ก. Q7302 
ข. D7301 
ค. IC8700 
ง. C7301 

35. ค าสั่ง DCDCEN(ENABLE) จาก IC5000 ท าให้อุปกรณ์ตัวใดท างาน 
ก. Q7302 
ข. D7301 
ค. IC8700 
ง. C7301 

36. IC7501 หน้าที่ในข้อใด 
ก. เปิดสวิตช์ 
ข. ตรวจเช็คความผิดปกติของแรงดัน 
ค. ปรับความถี่ในการสวิตชิ่งตามต้องการ 
ง. ตรวจเช็คว่ามีการทรกิเข้ามา จะหยุดการท างานเครื่องทันที 
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37. เมื่อปลดคอนเน็กเตอร์ P2 ออก ให้ท าการคลายประจทุีค้่างอยู่ที่อุปกรณ์ใด 

ก. Q7302 
ข. D7301 
ค. IC8700 
ง. C7301 

38. วงจรป้องกันความเสียหายเมื่อแรงดันไฟส่วนหนึ่งลดลง IC8001 MTK บน A-Board จะมี
อาการข้อใด 

ก. เปิดสวิตช์ 
ข. ตรวจเช็คความผิดปกติของแรงดัน 
ค. ปรับความถ่ีในการสวิตช่ิงตามต้องการ 
ง. ตรวจเช็คว่ามีการทริกเขา้มา จะหยุดการท างานเครื่องทันที 

39. เมื่อเครือ่งหยุดการท างาน และ LED กระพรบิ 9 ครั้ง คือข้อผิดพลาดของวงจรในข้อใด 
ก. วงจรสร้างสญัญาณ SOS_DCC 
ข. วงจรควบคุมการคายประจ ุ
ค. วงจรประมวลผลของภาคขยายเสยีง 
ง. วงจรตรวจจับอุณหภูมิของชิป 

40. แรงดันไฟชุด P15V หาย ส่งผลให้ติดโปรเทคช่ัน จะแสดง LED หน้าเครื่องรบัโทรทัศน์
กระพริบกี่ครั้ง 

ก. 1 ครั้ง 
ข. 2 ครั้ง 
ค. 3 ครั้ง 
ง. 4 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ง 
 

แสดงผลประเมินประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD 
LED  ครั้งที่ 1 

แสดงผลประเมินประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD 
LED ครัง้ที่ 2 

ผลวิเคราะหป์ระสทิธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED  
ผลวิเคราะห์ประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญต่อองค์ประกอบของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ

โทรทัศน์สีจอ LCD LED 
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ตารางที่ ง-1 แสดงผลประเมินประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สี
จอ LCD LED ครั้งที่ 1 

ล าดับ รายการท างานของวงจร 

ทดสอบตามข้อก าหนด 
ผล

ประเมิน 
ใช้ได้/ 
ใช้ไม่ได้ 

 
จ านวน ตรง ไม่ตรง ร้อยละ 

1 การท างานชุด INPUT ไฟ 220 
VAC ที่ต าแหน่ง TP7102 เทียบกับ
ต าแหน่ง TP7103 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

2 การท างานชุด INPUT ไฟ 311.08 
VDC ที่ต าแหน่ง TP7105 เทียบกับ
กราวด์ร้อน 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

3 การท างานชุด MAIN ไฟ 15.55 
VDC ที่ต าแหน่ง TP7502 เทียบกับ
กราวด์เย็น 

10 8 2 80 ใช้ไม่ได้ 
 

4 การท างานชุด MAIN ไฟ 15.6 VDC 
ที่ต าแหน่ง TP7512 เทียบกับ
กราวด์เย็น 

10 9 1 90 ใช้ไม่ได้ 
 

5 การท างานชุด MAIN ไฟ 15.57 
VDC ที่ต าแหน่ง TP7810 เทียบกับ
กราวด์เย็น 

10 8 2 80 ใช้ไม่ได้ 
 

6 การท างานชุด MAIN ไฟ 5.3 VDC 
ที่ต าแหน่ง TP7507 เทียบกับ
กราวด์เย็น 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

7 การท างานชุด MAIN ไฟ 3.3 VDC 
ที่ต าแหน่ง TP7505 เทียบกับ
กราวด์เย็น 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

8 การท างานชุด MAIN ไฟ 3.27 VDC 
ที่ต าแหน่ง TP7506 เทียบกับ
กราวด์เย็น 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 



198 
 

 

ตารางที่ ง-1 แสดงผลประเมินประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สี
จอ LCD LED ครั้งที่ 1 (ต่อ) 

ล าดับ รายการท างานของวงจร 

ทดสอบตามข้อก าหนด 
ผล

ประเมิน 
ใช้ได้/ 
ใช้ไม่ได้ 

 
จ านวน ตรง ไม่ตรง ร้อยละ 

9 การท างานชุด MAIN ไฟ 2.2 VDC ที่
ต าแหน่ง TP7811 เทียบกับกราวด์
เย็น 

5 5 0 100 ใช้ได้ 
 

10 การท างานชุด MAIN ไฟ 3.3 VDC ที่
ต าแหน่ง TP7812 เทียบกับกราวด์
เย็น 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

11 การท างานชุด MAIN ไฟ 2.4 VDC ที่
ต าแหน่ง TP7813 เทียบกับกราวด์
เย็น 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

12 การท างานชุด A-Board ไฟ SUB 
1.2 VDC ที่ต าแหน่ง TP804 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

13 การท างานชุด A-Board ไฟ SUB 
3.3 VDC ที่ต าแหน่ง TP8003 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

14 การท างานชุด A-Board ไฟ SUB 5 
VDC ที่ต าแหน่ง TP8002 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

15 การท างานชุด A-Board ไฟ STB 5 
VDC ที่ต าแหน่ง TP8009 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

16 การท างานชุด A-Board ไฟ PNL 12 
VDC ที่ต าแหน่ง TP4300 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

17 การท างานชุด K-Board ไฟ STBY 
3.3 VDC ที่ต าแหน่ง 5 ของ K10 

10 9 1 90 ใช้ไม่ได้ 
 

18 การท างานชุด K-Board ไฟ SUB 
3.3 VDC ที่ต าแหน่ง 3 ของ K10 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
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ตารางที่ ง-1 แสดงผลประเมินประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สี
จอ LCD LED ครั้งที่ 1 (ต่อ) 

ล าดับ รายการท างานของวงจร 

ทดสอบตามข้อก าหนด 
ผล

ประเมิน 
ใช้ได้/ 
ใช้ไม่ได้ 

 
จ านวน ตรง ไม่ตรง ร้อยละ 

19 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง P1 

10 9 1 90 ใช้ไม่ได้ 
 

20 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง P2 

10 8 2 80 ใช้ไม่ได้ 
 

21 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง P3 

10 9 1 90 ใช้ไม่ได้ 
 

22 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง P4 

10 8 2 80 ใช้ไม่ได้ 
 

23 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง A1 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

24 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง A2 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

25 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง K1 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

26 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง K2 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

 
จากตารางที่ ง-1 แสดงผลข้อมูลประเมินประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงาน

เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ครั้งที่ 1 การวัดทดสอบวงจรในบอร์ดทุกจุดตามที่ก าหนดไว้ โดยคิด
เป็นร้อยละของจุดทดสอบที่ถูกต้อง และจุดที่ไม่ถูกต้องซึ่งก าหนดการทดสอบวงจรในบอร์ด  รวม 3 
บอร์ดต่อ 1 ชุด มี 8 อาการเสีย โดยแต่ละบอร์ดถูกก าหนดจุดทดสอบไว้ จ านวนจุดทดสอบรวม 26 
จุดทดสอบ ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการท างานตรงตามข้อก าหนด หมายถึง ไม่มีวงจรส่วนหนึ่ง
ส่วนใดท างานผิดปกติหรือไม่ท างาน โดยมีรายการล าดับที่ 1 ล าดับประเมินที่ท างานได้ตรงตาม
ข้อก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วยรายการล าดับที่ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 23, 24, 25 และ 26 รายการล าดับที่ 2 ล าดับประเมินที่ท างานได้ตรงตามข้อก าหนด คิด
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เป็นร้อยละ 90 ได้แก่รายการล าดับที่ 4, 17, 19 และ 21 รายการล าดับที่ 3 ล าดับประเมินที่ท างานไดต้รง
ตามข้อก าหนด คิดเป็นร้อยละ 80 ได้แก่รายการล าดับที่  3, 5, 20 และ 22 จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพการท างาน เมื่อพบข้อบกพรอ่งการท างานของวงจร จึงน าไปสูก่ารวางแผนปรับปรงุแกไ้ข
วงจรในแต่ละภาคส่วนให้สมบูรณ์ถูกต้องทั้งหมดอีกครั้ง และท าการประเมิน ครั้งที่ 2 ดังตารางที่ ง-2 
ตารางที่ ง-2 แสดงผลประเมินประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สี
จอ LCD LED ครั้งที่ 2  

ล าดับ รายการท างานของวงจร 

ทดสอบตามข้อก าหนด 
ผล

ประเมิน 
ใช้ได้/ 
ใช้ไม่ได้ 

 
จ านวน ตรง ไม่ตรง ร้อยละ 

1 การท างานชุด INPUT ไฟ 220 
VAC ที่ต าแหน่ง TP7102 เทียบกับ
ต าแหน่ง TP7103 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

2 การท างานชุด INPUT ไฟ 311.08 
VDC ที่ต าแหน่ง TP7105 เทียบกับ
กราวด์ร้อน 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

3 การท างานชุด MAIN ไฟ 15.55 
VDC ที่ต าแหน่ง TP7502 เทียบกับ
กราวด์เย็น 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

4 การท างานชุด MAIN ไฟ 15.6 VDC 
ที่ต าแหน่ง TP7512 เทียบกับ
กราวด์เย็น 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

5 การท างานชุด MAIN ไฟ 15.57 
VDC ที่ต าแหน่ง TP7810เทียบกบั
กราวด์เย็น 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

6 การท างานชุด MAIN ไฟ 5.3 VDC 
ที่ต าแหน่ง TP7507 เทียบกับ
กราวด์เย็น 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
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ตารางที่ ง-2 แสดงผลประเมินประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สี
จอ LCD LED ครั้งที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายการท างานของวงจร 

ทดสอบตามข้อก าหนด 
ผล

ประเมิน 
ใช้ได้/ 
ใช้ไม่ได้ 

 
จ านวน ตรง ไม่ตรง ร้อยละ 

7 การท างานชุด MAIN ไฟ 3.3 VDC 
ที่ต าแหน่ง TP7505 เทียบกับ
กราวด์เย็น 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

8 การท างานชุด MAIN ไฟ 3.27 VDC 
ที่ต าแหน่ง TP7506 เทียบกับ
กราวด์เย็น 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

9 การท างานชุด MAIN ไฟ 2.2 VDC 
ที่ต าแหน่ง TP7811 เทียบกับ
กราวด์เย็น 

5 5 0 100 ใช้ได้ 
 

10 การท างานชุด MAIN ไฟ 3.3 VDC 
ที่ต าแหน่ง TP7812 เทียบกับ
กราวด์เย็น 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

11 การท างานชุด MAIN ไฟ 2.4 VDC 
ที่ต าแหน่ง TP7813 เทียบกับ
กราวด์เย็น 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

12 การท างานชุด A-Board ไฟ SUB 
1.2 VDC ที่ต าแหน่ง TP804 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

13 การท างานชุด A-Board ไฟ SUB 
3.3 VDC ที่ต าแหน่ง TP8003 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

14 การท างานชุด A-Board ไฟ SUB 5 
VDC ที่ต าแหน่ง TP8002 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

15 การท างานชุด A-Board ไฟ STB 5 
VDC ที่ต าแหน่ง TP8009 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
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ตารางที่ ง-2 แสดงผลประเมินประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สี
จอ LCD LED ครั้งที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายการท างานของวงจร 

ทดสอบตามข้อก าหนด 
ผล

ประเมิน 
ใช้ได้/ 
ใช้ไม่ได้ 

 
จ านวน ตรง ไม่ตรง ร้อยละ 

16 การท างานชุด A-Board ไฟ PNL 
12 VDC ที่ต าแหน่ง TP4300 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

17 การท างานชุด K-Board ไฟ STBY 
3.3 VDC ที่ต าแหน่ง 5 ของ K10 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

18 การท างานชุด K-Board ไฟ SUB 
3.3 VDC ที่ต าแหน่ง 3 ของ K10 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

19 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง P1 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

20 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง P2 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

21 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง P3 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

22 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง P4 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

23 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง A1 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

24 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง A2 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

25 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง K1 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
 

26 การท างานของสวิตช์อาการเสีย 
ต าแหน่ง K2 

10 10 0 100 ใช้ได้ 
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 จากตารางที่ ง-2 ผลการวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดวงจรต่าง ๆ  ที่
ถูกบรรจุลงในชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทศัน์สีจอ LCD LED หลังจากมีการปรบัปรงุแก้ไขวงจร
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดอย่างสมบูรณ์แล้ว จากการทดสอบซ้ าตามรายการล าดับที่ 1 ถึงรายการล าดับ
ที่ 26 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ทั้งหมด 
พบว่า ทุกรายการที่วัดทดสอบท างานได้ตรงข้อก าหนดทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 
ตารางที่ ง-3 ผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED  

รายการท างานของวงจร 
จุดทดสอบตามข้อก าหนด 

จ านวน ร้อยละ ผลประเมิน 

ล าดับที่ 1-2 การท างานของชุด Input ไฟ 20 100 ผ่าน 

ล าดับที่ 3-11 การท างานของชุด Main ไฟ  105 100 ผ่าน 

ล าดับที่ 12-16 การท างานของชุด A-Board  50 100 ผ่าน 

ล าดับที่ 17-18 การท างานของชุด K-Board 20 100 ผ่าน 

ล าดับที่ 19-26 การท างานของชุดสวิตช์ 80 100 ผ่าน 

ผลการทดสอบประสทิธิภาพการท างาน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ผ่าน 
 
จากตารางที่ ง-3 ผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อการท างานของชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ

โทรทัศน์สีจอ LCD LED พบว่าผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างาน ผ่านจุดทดสอบตามข้อก าหนด
ครบทุกจุดทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่ ง-4 ผลวิเคราะห์ประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญต่อองค์ประกอบของชุดฝึกสมรรถนะงาน
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED มี
ความเหมาะสมกบัหลกัสตูรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

4.80 0.45 มากที่สุด 

2. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สจีอ LCD LED  มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาเครื่องรับ
โทรทัศน ์

4.60 0.55 มากที่สุด 

3. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED นี ้มี
ความเหมาะสมกบัวัยของผู้เรียน 

4.40 0.55 มาก 

4. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED มี
ความทันสมัย 

4.20 0.45 มาก 

5. มีความเหมาะสมต่อกระบวนการพฒันาผู้เรียน 
 

4.40 0.55 มาก 

6. วัสดุที่ใช้ในชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED มีความเหมาะสม 

4.60 0.55 มากที่สุด 

7. ความเหมาะสมด้านขนาดและน้ าหนักของชุดฝึกสมรรถนะ
งานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

4.60 0.55 มากที่สุด 

8. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครือ่งรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED นี้
สะดวกต่อการใช้งาน 

4.40 0.55 มาก 

9. ต าแหน่งการวางอปุกรณ์ในชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบั
โทรทัศน์สีจอ LCD LED เหมาะสม 

4.40 0.55 มาก 

10. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED มี
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

4.40 0.55 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.48 0.53 มาก 



 
 

ภาคผนวก จ 
 

ร้อยละของคะแนนการทดสอบความรู้ของหน่วยสมรรถนะ งานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  
วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 75 

ร้อยละของคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน ด้านทักษะของหน่วยสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทศันส์ี
จอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 75 

ร้อยละของคะแนนการประเมินด้านเจตคติ ของหน่วยสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 75 

ผลการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะระหว่างเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD 
LED และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

ผลการวิเคราะหจ์ านวนนักเรียนผูผ้่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัตงิาน ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 75 

ผลเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ผลการวิเคราะห์คะแนนวัดผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุม่ทดลอง 
ผลการวิเคราะห์คะแนนทดสอบประเมินสมรรถนะท้ายการทดลอง ระหว่างกลุม่ทดลองกบั 

กลุ่มควบคุม 
ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิตใน

การทดสอบเปรียบเทียบคะแนน กลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง  
ผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติ ใน

การทดสอบเปรียบเทียบคะแนน กลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง 
ผลวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
ผลการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ  
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ตารางที่ จ-1 ร้อยละของคะแนนการทดสอบความรู้ของหน่วยสมรรถนะ งานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ 
LCD LED  วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 75 

คนที่ 

งานซ่อมอาการเสียของภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED    
ผลการ
ประเมิน 

 

ประเมินสมรรถนะย่อย การซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ (ร้อยละ) 
ซ่อมภาคจ่ายไฟ (P-Board) 

ได้ถูกต้อง  
ซ่อมหน่วยประมวลผลกลาง 

(A-Board) ได้ถูกต้อง 
ซ่อมภาครับอินฟราเรด  
(K-Board) ได้ถูกต้อง 

ข้อ 
(15) 

คะแนน 
(10) 

ร้อยละ 
(100) 

ข้อ 
(15) 

คะแนน 
(10) 

ร้อยละ 
(100) 

ข้อ 
(15) 

คะแนน 
(10) 

ร้อยละ 
(100) 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

1 14 9.33 93 14 9.33 93 14 9.33 93 ผ่าน 
2 12 8 80 13 8.67 87 13 8.67 87 ผ่าน 
3 12 8 80 13 8.67 87 15 10 100 ผ่าน 
4 13 8.67 87 12 8 80 14 9.33 93 ผ่าน 
5 15 10 100 14 9.33 93 13 8.67 87 ผ่าน 
6 12 8 80 14 9.33 93 13 8.67 87 ผ่าน 
7 13 8.67 87 15 10 100 15 10 100 ผ่าน 
8 12 8 80 14 9.33 93 15 10 100 ผ่าน 
9 13 8.67 87 12 8 80 14 9.33 93 ผ่าน 
10 12 8 80 13 8.67 87 15 10 100 ผ่าน 
11 12 8 80 12 8 80 14 9.33 93 ผ่าน 
12 12 8 87 12 8 80 15 10 100 ผ่าน 
13 13 8.67 80 13 8.67 87 14 9.33 93 ผ่าน 
14 14 9.33 93 12 8 80 14 9.33 93 ผ่าน 
15 12 8 80 13 8.67 87 12 8 80 ผ่าน 
รวม 191 127.34 1274 196 130.67 1307 210 140 1399  

เฉลี่ย 12.73 8.49 84.93 13.07 8.71 87.13 14 9.33 93.27  
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ตารางที่ จ-2 ร้อยละของคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน ด้านทักษะของหน่วยสมรรถนะงาน
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 75 

คนที่ 

งานซ่อมอาการเสียของภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED    
ผลการ
ประเมิน 

 

ประเมินสมรรถนะย่อย การซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ (ร้อยละ) 
ซ่อมภาคจ่ายไฟ (P-Board) 

ได้ถูกต้อง  
ซ่อมหน่วยประมวลผลกลาง 

(A-Board) ได้ถูกต้อง 
ซ่อมภาครับอินฟราเรด 
(K-Board) ได้ถูกต้อง 

เวลา
ที่ใช ้

คะแนน 
(6) 

ร้อยละ 
(100) 

เวลา
ที่ใช้ 

คะแนน 
(6) 

ร้อยละ 
(100) 

เวลา
ที่ใช ้

คะแนน 
(6) 

ร้อยละ 
(100) 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

1 14 5 83 15 5 83 14 5 83 ผ่าน 
2 13 5 83 15 5 83 14 5 83 ผ่าน 
3 13 5 83 13 5 83 15 5 83 ผ่าน 
4 11 6 100 14 5 83 16 5 83 ผ่าน 
5 15 5 83 15 5 83 17 5 83 ผ่าน 
6 16 5 83 10 5 100 11 6 100 ผ่าน 
7 11 6 100 15 5 83 14 5 83 ผ่าน 
8 16 5 83 11 6 100 10 6 100 ผ่าน 
9 14 5 83 14 5 83 15 5 83 ผ่าน 
10 15 5 83 10 6 100 12 6 100 ผ่าน 
11 15 5 83 17 5 83 15 5 83 ผ่าน 
12 16 5 83 18 5 83 16 5 83 ผ่าน 
13 16 5 83 10 6 100 9 6 100 ผ่าน 
14 10 6 100 15 5 83 17 5 83 ผ่าน 
15 17 5 83 1 5 83 17 5 83 ผ่าน 
รวม 212 78 1296 193 78 1313 212 79 1313  

เฉลี่ย 14.13 5.2 86.4 12.87 5.2 87.53 14.13 5.27 87.53  
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ตารางที่ จ-3 ร้อยละของคะแนนการประเมิน ด้านเจตคติของหน่วยสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สี
จอ LCD LED วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 75 

คนที่ 

งานซ่อมอาการเสียของภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED    
ผลการ
ประเมิน 

 

ประเมินสมรรถนะย่อย การซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ (ร้อยละ) 
ซ่อมภาคจ่ายไฟ (P-Board) 

ได้ถูกต้อง  
ซ่อมหน่วยประมวลผลกลาง 

(A-Board) ได้ถูกต้อง 
ซ่อมภาครับอินฟราเรด 
(K-Board) ได้ถูกต้อง 

จ านวน 
(4) 

คะเนน 
(4) 

ร้อยละ 
(100) 

จ านวน 
(4) 

คะเนน 
(4) 

ร้อยละ 
(100) 

จ านวน 
(4) 

คะเนน 
(4) 

ร้อยละ 
(100) 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

1 4 4 100 4 4 100 4 4 100 ผ่าน 
2 3 3 75 3 3 75 4 4 100 ผ่าน 
3 4 4 100 4 4 100 4 4 100 ผ่าน 
4 4 4 100 3 3 75 4 4 100 ผ่าน 
5 3 3 75 4 4 100 4 4 100 ผ่าน 
6 4 4 100 4 4 100 4 4 100 ผ่าน 
7 3 3 75 4 4 100 4 4 100 ผ่าน 
8 3 3 75 3 3 75 4 4 100 ผ่าน 
9 3 3 75 4 4 100 4 4 100 ผ่าน 
10 3 3 75 3 3 75 4 4 100 ผ่าน 
11 3 3 75 4 4 100 4 4 100 ผ่าน 
12 3 3 75 3 3 75 4 4 100 ผ่าน 
13 3 3 75 4 4 100 4 4 100 ผ่าน 
14 4 4 100 4 4 100 4 4 100 ผ่าน 
15 3 3 75 4 4 100 4 4 100 ผ่าน 
รวม 50 50 1250 55 55 1375 60 60 1500  

เฉลี่ย 3.33 3.33 83.33 3.67 3.67 91.67 4 4 100  
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ตารางที่ จ-4 ผลการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะระหว่างเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

คนที่ 
คะแนนประเมินสมรรถนะระหว่างเรียนด้วยชุดฝึก
สมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED  

คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียน 

ผลการ
ประเมิน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน A-Board P-Board K-Board รวม (60) ร้อยละ รวม (40) ร้อยละ 

1 18 18 18 54 90 36 90 ผ่าน 
2 16 17 18 51 85 34 85 ผ่าน 
3 17 18 19 54 90 4 85 ผ่าน 
4 19 16 18 53 88.33 32 80 ผ่าน 
5 18 18 18 54 90 34 85 ผ่าน 
6 17 18 19 54 90 36 90 ผ่าน 
7 18 19 19 56 93.33 36 90 ผ่าน 
8 16 18 20 54 90 34 85 ผ่าน 
9 17 17 18 52 86.67 32 80 ผ่าน 
10 16 18 20 54 90 30 75 ผ่าน 
11 16 17 18 51 85 34 85 ผ่าน 
12 16 16 19 51 85 36 90 ผ่าน 
13 17 19 19 55 91.67 32 80 ผ่าน 
14 19 17 18 54 90 90 90 ผ่าน 
15 16 18 17 51 85 85 85 ผ่าน 

ประสิทธิภาพ 88.67  85  
 

ผู้วิจัยได้น าชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปทดลอง
ใช้กับนักเรียน สาขาวิขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ านวน 15 คน น ามาวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ด้วยเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80   
จากข้อมูลนักเรียนกลุ่มทดลอง 15 คน ผ่านเกณฑ์ จ านวน 15 คน เมื่อน าข้อมูลมาค านวณค่าร้อยละ
ของคะแนนประเมินสมรรถนะระหว่างเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรบัโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
กับ คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน น ามาค านวณหาประสิทธิภาพที่ได้ คือ 88.67/85 
88.67 ตัวเลขชุดแรก คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ จากการหาค่าร้อยละคะแนนของประเมิน
สมรรถนะ ระหว่างเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
85 ตัวเลขชุดหลัง คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ มาจากการค านวนหาค่าร้อยละของคะเฉลี่ยจาก
คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จากจ านวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 
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ตารางที่ จ-5 ผลการวิเคราะห์จ านวนนักเรียนผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ ด้านการปฏิบัติงานผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

สมรรถนะ 
จ านวนผู้ผ่านการทดสอบ (คน) 

ทดสอบ 
ความรู้ 

ทักษะและ 
เจตคต ิ

ประเมิน 
รวม 3 ด้าน 

ซ่อมภาคจ่ายไฟ (P-Board) เครือ่งรบัโทรทัศน์สี
จอ LCD LED ได้ถูกต้อง 

15 15 15 

ซ่อมหน่วยประมวลผลกลางเครื่องรบัโทรทัศน์
สีจอ LCD LED (A-Board) ได้ถูกต้อง 

15 15 15 

ซ่อมภาครับอินฟราเรด (K-Board) เครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED ได้ถูกต้อง 

15 15 15 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ (%) 100 
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ตารางที่ จ-6 ผลเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน 

คนที่ 
คะแนนวัดผลสมัฤทธ์ิ 

 (40 คะแนน) 
ผลต่าง 

D 
ผลต่าง 

D2 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1 16 36 20 400 
2 8 34 26 676 
3 11 34 23 529 
4 15 32 17 289 
5 20 34 14 196 
6 13 36 23 529 
7 10 36 26 676 
8 9 34 25 625 
9 14 32 18 324 
10 11 30 19 361 
11 13 34 21 441 
12 14 36 22 484 
13 12 32 20 400 
14 12 36 24 576 
15 14 34 20 400 
รวม 192 510 318 6906 

ค่าเฉลี่ย 12.80 34.00 21.2 460.4 
 
สมมติฐาน 

H0 = ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนไม่แตกต่างกัน 
H0 : µ1 = µ2 

H1 = ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
H1 : µ2 > µ1 ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
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ตารางที่ จ-7 ผลการวิเคราะห์คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง 

คะแนน N Mean S.D. 
เฉลี่ย
ผลต่าง 

S.D. 

เฉลี่ย 
ผลต่าง 

t 
Sig. 

1-tailed 

ก่อนเรียน 15 12.80 2.981 
21.20 3.427 23.960 0.0000 

หลงัเรียน 15 34.00 1.852 

 
โดยใช้สถิติทดสอบค่า t-test แบบกลุ่มไม่อสิระตอ่กัน (Dependent samples) (ล้วน สาย

ยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 104) 

สูตร  
2 2

ΣD
t  = 

NΣD -(ΣD)

N-1

    

เมื่อ  t     แทน ค่าที่ใช้พิจารณาของการแจกแจงท ี
     D แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนแตล่ะคู่ 
     N     แทน  จ านวนคู่ของกลุม่ตัวอย่าง 
    ΣD  แทน   ผลรวมของความแตกต่างจากการเปรียบเทียบกันเป็น 

รายบุคคลระหว่างคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 

  แทน t  = 
318

√
(15×6906)-(318)²

15-1

 

 

t =   23.960  
 

ตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ค่า Sig.(1-tailed) = 0.00 < 0.05 Sig. แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 
ยอมรับสมมติฐาน H1 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียนด้วย t-Dependent ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ตารางที่ จ-8 ผลการวิเคราะห์คะแนนทดสอบประเมินสมรรถนะท้ายการทดลอง ระหว่างกลุม่ทดลอง
กับกลุ่มควบคุม 

คนที่ 

  คะแนนทดสอบประเมินสมรรถนะท้ายการทดลอง (ข้อเลือก 45 ข้อ) 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X12 X22 

A-
Bo

ar
d 

P-
Bo

ar
d 

K-
Bo

ar
d 

X1 

A-
Bo

ar
d 

P-
Bo

ar
d 

K-
Bo

ar
d 

X2 

1 14 14 14 42 10 9 11 30 1764 900 

2 12 13 13 38 11 11 11 33 1444 1089 

3 12 13 15 40 10 9 10 29 1600 841 

4 13 12 14 39 10 10 10 30 1521 900 

5 15 14 13 42 10 11 11 32 1764 1024 

6 12 14 13 39 10 12 12 34 1521 1156 

7 13 15 15 43 12 12 12 36 1849 1296 

8 12 14 15 41 10 10 13 33 1681 1089 

9 13 12 14 39 12 12 12 36 1521 1296 

10 12 13 15 40 11 10 11 32 1600 1024 

11 12 12 14 38 10 11 11 32 1444 1024 

12 12 12 15 39 10 12 11 33 1521 1089 

13 13 13 14 40 11 11 12 34 1600 1156 

14 14 12 14 40 11 12 11 34 1600 1156 

15 12 13 12 37 10 10 10 30 1369 900 

รวม 191 196 210 597 158 162 168 488 23799 15940 

เฉลี่ย 12.73 13.07 14 39.8 10.53 10.80 11.20 32.53 1586.6 1062.7 

S.D. 0.96 0.96 0.93 1.66 0.74 1.08 0.86 2.13 132.73 138.90 
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ตารางที่ จ-9 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญ
ทางสถิต ิในการทดสอบเปรียบเทียบคะแนน กลุม่ควบคุมกบักลุม่ทดลอง  

กลุ่ม  N Mean S.D. 
ผลต่างของ 
ค่าเฉลี่ย 

t df 
Sig  

1 tailed 

ทดลอง 15 39.80 1.66 
7.27 10.425 28 0.000 

ควบคุม 15 32.53 2.13 

 
จากตารางที่ จ-9 พบว่า การทดสอบคะแนนของนักเรียน มคีะแนน กลุ่มควบคุมเฉลี่ยเท่ากับ 32.53 
คะแนนและมีคะแนน กลุม่ทดลอง เฉลี่ย เท่ากบั 39.80 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบ 
ทั้งสองครัง้พบว่า คะแนนสอบ กลุม่ทดลอง สงูกว่ากลุม่ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติทดสอบค่า t-test แบบกลุม่
อิสระต่อกัน (Independent samples) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 101-102) 

สูตร 

t = 
X1̅̅ ̅̅ - X2̅̅ ̅̅

√
S1

2

n1
+ 

S2  
2

n2 

 

 

 
เมื่อ t     แทน ค่าสถิติทีใช้ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย

X1̅̅ ̅̅        แทน    คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง 
X2̅̅ ̅̅        แทน    คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม 
S1

2        แทน    ค่าความแปรปรวนของกลุ่มทดลอง 
S2

2        แทน    ค่าความแปรปรวนของกลุ่มควบคุม 
n1        แทน    จ านวนของกลุ่มทดลอง 
n2        แทน    จ านวนของกลุ่มควบคุม 
 

แทน  t =    
39.80 - 32.53 

√
2.742

15
 + 

4.552

15
    

 

 

t =   10.425 
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ตารางที่ จ-10 ผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

คนที่ 
คะแนนวัดผลสมัฤทธ์ิ (40 คะแนน) 

X12 X22 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

1 36 30 1296 900 

2 34 29 1156 841 

3 34 33 1156 1089 

4 32 24 1024 576 

5 34 32 1156 1024 

6 36 30 1296 900 

7 36 34 1296 1156 

8 34 30 1156 900 

9 32 29 1024 841 

10 30 24 900 576 

11 34 31 1156 961 

12 36 28 1296 784 

13 32 30 1024 900 

14 36 29 1296 841 

15 34 32 1156 1024 

รวม 510 445 17388 13313 

เฉลี่ย 34 29.67 1159.2 887.53 

S.D. 1.85 2.82 124.11 161.96 
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ตารางที่ จ-11 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ ในการทดสอบเปรียบเทียบคะแนน กลุม่ควบคุมกับกลุ่มทดลอง 

กลุ่ม N Mean S.D. 
ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย 

t df 
Sig  

1 tailed 

ทดลอง 15 34 1.852 
4.33 4.971 28 0.000 

ควบคุม 15 29.67 2.820 

 
จากตารางที่ จ-11  พบว่า การทดสอบคะแนนของนักเรียน มีคะแนน กลุ่มควบคุมเฉลี่ย

เท่ากับ 34.00คะแนนและมีคะแนน กลุ่มทดลอง เฉลี่ย เท่ากับ  29.67 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนสอบ ทั้งสองครั้งพบว่า คะแนนสอบ กลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติทดสอบค่า t-test แบบกลุม่
อิสระต่อกัน (Independent samples) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 101-102) 

สูตร  

t = 
X1̅̅̅̅ - X2̅̅̅̅

√S1
2

n1
+ 

S2
2

n2

 

    

เมื่อ t          แทน    ค่าสถิติทีใช้ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
X1̅̅ ̅̅        แทน    คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง 
X2̅̅ ̅̅        แทน    คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม 
S1

2        แทน    ค่าความแปรปรวนของกลุ่มทดลอง 
S2

2        แทน    ค่าความแปรปรวนของกลุ่มควบคุม 
n1        แทน    จ านวนของกลุ่มทดลอง 
n2        แทน    จ านวนของกลุ่มควบคุม 

 

  แทน  t  =  
34-29.67 

√
3.429

15
 + 

7.952

15
    

 

 
    t =   4.971 
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ตารางที่ จ-12 ผลวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับ
โทรทัศน์สีจอ LCD LED 

รายการ X̅ S.D. แปลผล 

1. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ระบุ
ต าแหน่งอุปกรณ์มีความชัดเจน 

4.80 0.56 มากที่สุด 

2. ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม 4.80 0.56 มากที่สุด 

3. กิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจชวนให้ติดตาม 4.67 0.72 มากที่สุด 

4. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลา 4.67 0.72 มากที่สุด 

5. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 
สามารถสร้างแรงจูงใจให้อยากเรียน 

4.00 0.38 มาก 

6. ความสะดวกในการทดสอบวงจรอาการเสียจากบอร์ด 4.87 0.52 มากที่สุด 

7. นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ 4.60 0.74 มากที่สุด 

8. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ง่าย
ต่อการเรียนรู้ 

4.53 0.83 มากที่สุด 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ซ่อม
เครื่องรับโทรทัศน์ 

4.27 0.96 มาก 

10. บรรยากาศการเรียนท าให้นกัเรียนอยากเรียนวิชาน้ี 4.40 0.83 มาก 

11. นักเรียนมีความสุขกับการเรียนวิชาน้ี 4.27 0.96 มาก 

12. ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED เป็น
สื่อการสอนที่น่าสนใจ 

4.80 0.56 มากที่สุด 

13. นักเรียนได้รับความรู้จากการเรียนด้วยชุดฝึกสมรรถนะงาน
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED 

4.33 0.90 มาก 

14. นักเรียนเห็นว่าการฝึกปฏิบัติด้วยชุดฝึกสมรรถนะงาน
เครื่องรับโทรทัศน์สีจอ LCD LED ประกอบการสอนน้ันสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ได้ 

4.80 0.56 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.56 0.70 มากที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 
โปรแกรมช่วยทดสอบสมมติฐานผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มแบบจับคู่ด้วยการทดสอบท ี

กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม มีความสัมพันธ์กัน (Dependent Group or Paired Samples t-test) 
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โปรแกรมช่วยทดสอบสมมติฐานผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มด้วยการทดสอบที 
กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เป็นอิสระกัน (Independent Samples t-test )  
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เปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
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ภาคผนวก ฉ 
 

หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
ตัวอย่างหนังสือตอบรบัการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
หนังสือตอบรับบทความวิจัยเพื่อตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
เกียรตบิัตร การอบรมเชิงปฏิบัติ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารทางวิชาการ 
เกียรตบิัตร น าเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 
ตัวอย่างภาพการเผยแพรผ่่านเว็บไซต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



224 
 

 

หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

 
 

 



228 
 

 

หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

 
 
 



232 
 

 

หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
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หนังสือขอเผยแพรผ่ลงานวิจัย

 
 
 
 



244 
 

 

ตัวอย่างหนงัสือตอบรบัการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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หนังสือ การตอบรบับทความวิจัยเพือ่ตพีิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
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เกียรตบิัตร การอบรมเชิงปฏบิัติ การเขียนบทความวิจัย 
เพือ่ตพีิมพ์ลงวารสารทางวิชาการ 
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เกียรตบิัตร น าเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 
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ตัวอย่างภาพการเผยแพรผ่่านเว็บไซต ์
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ประวัตผิู้วิจัย 
 

ชื่อ นายสัญญา โพธ์ิวงษ์ 
ต าแหน่งปัจจุบัน ครูช านาญการพิเศษ 
สถานท่ีท างาน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก 
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  111/1 หมู่ 5 ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
ประวัติการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เทคนิคคอมพิวเตอร์  

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) ไฟฟ้าสื่อสาร วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน 
ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม) ไฟฟ้า (แขนงอิเล็กทรอนิกส)์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประวัติการท างาน ปี พ.ศ. 2540 ถึง 2544 
รับราชการครูประจ าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
ป ีพ.ศ. 2544 ถึง 2545 
รับราชการครูประจ าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ปี พ.ศ. 2545 ถึง ปัจจุบัน 
รับราชการครูประจ าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

สาขาท่ีมีความช านาญพิเศษ 
 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับโทรทัศน์ 
สาขาท่ีเชี่ยวชาญ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับโทรทัศน์ 
รหัสนักวิจัย วช. รหัส  404667 
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ 

พ.ศ. 2552 
งานวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องระบบเสียงสาธารณะ 
ส าหรับนักเรียน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  
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ประวัตผิู้วิจัย (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2553 

งานวิจัยการสร้างชุดการสอนวิชาเครื่องรับวิทยุ เรื่องเครื่องรับวิทยุ FM 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 
พุทธศักราช 2546) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

พ.ศ. 2554 
งานวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ 
ส าหรับนักเรียน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) 
 

พ.ศ. 2560 
 การพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานอเิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  

บอร์ด WD 81-84 วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหสัวิชา 2105-2111 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุนวิจัยของ วช. 

 
พ.ศ. 2560 

 ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรทัศน์สจีอ LCD LED  
วิชาเครื่องรบัโทรทัศน์ รหัสวิชา 2105-2011 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ทุนวิจัยของ วช.  


