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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
ปจจุบันแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมของไประเทศไทยทําให

ตลาดแรงงานระดับพ้ืนฐานท่ีมีทักษะวิชาชีพ มีความตองการกําลังคนเพ่ิมสูงข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพใน
การผลิต การเปลี่ยนแปลงและความตองการดังกลาวยอมมีผลกระทบตอสภาพของตลาดแรงานซ่ึง
เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการจัดอาชีวศึกษาของประเทศไทย (วีระศักดิ์  วงษสมบัติ,2546) ไดกลาว
ไววาในการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว 
เปลี่ยนแปลงไปสูความเปนเทคโนโลยีมากข้ึน ท้ังดานอุตสาหกรรมและการบริหารทําใหตลาดแรงงาน
มีความตองการแรงงานระดับพ้ืนฐานท่ีมีลักษณะวิชาชีพในอัตราท่ีสูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการผลิต
สามารถแขงขันกับตลาดตางประเทศได การเปลี่ยนแปลงและความตองการดังกลาวมีผลกระทบตอ
ตลาดแรงงาน ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญในกาจัดการอาชีวศึกษาของประเทศ สภาพวิฤกติแรงงาน
ไทยในปจจุบัน พบวา ในสถานประกอบการมีแรงงานท่ีขาดคุณภาพ ขาดมาตรฐานสากล ไมตรงตาม
สาขางานท่ีสถานประกอบการตองการ แรงงานท่ีไดมาจําเปนตองนํามาฝกอบรมใหความรูเพ่ิมเติม
กอนจะลงมือปฏิบัติจริง ครูผูสอนจึงตองจัดการศึกษาโดยยึดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2552 (เกษม  วัฒนชัย,2545) ซ่ึงระบุไววา การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 
การสรางสรรค จรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู อันเกิดจากสภาพแวดลอม 
สังคม การเรียนรู และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต แนวทางในการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ จะตองมีการจัดเนื้อหาสาระสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนและจัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน เกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง 

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  มีผลผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการเมืองท่ีเรียกวา  ปฏิรูปการเมืองการปกครอง  ซ่ึงมีผลมาถึงแนวคิด
ในการปฏิรูปการศึกษาดวยท้ังนี้เพราะการศึกษาเปนกลไกสําคัญท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพของบุคคล
เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นกลับมาพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของประเทศใหอยูรอดและทุกคน 
มีความสุขสาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาแสดงออกเปนตัวกําหนดการปฏิบัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซ่ึงระบุไวชัดเจนใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญเพราะถือวาเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ท่ีแท จริงและยั่งยืน  
(สมภพ  สุวรรณรัฐ,  มปป. : 1)   
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 การจัดการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จัดเพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 โดยสนับสนุนใหการเรียนอาชีวศึกษามีมาตรฐานดานวิชาชีพ 
เรียนรูจนเกิดทักษะสามารถนําไปประกอบอาชีพได ดังนั้น การเรียนการสอนวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
จึงมีความสําคัญในระดับตน ๆ ซ่ึงวิชาท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก คือ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 จากคําอธิบายรายวิชา ระบุใหมีการเรียนการสอนท้ังทฤษฎีและ
ปฏิบัติงานควบคูกันไป  เพ่ือพิสูจนหลักการทางทฤษฎีวาเปนจริงตามท่ีเรียนหรือไม แตในการเรียน
การสอนทางดานปฏิบัติจะมีปญหาคอนขางมาก เนื่องจากไมมีชุดฝกทักษะ ซ่ึงในแตละครั้งจะอาศัย
อุปกรณตาง ๆ มาตอในแผงวงจรเอนกประสงค  โดยเฉพาะเรื่องการฝกใชงานมัลติมิเตอร ท้ังชนิด
แอนะลอกและชนิดดิจิตอล   ไมมีแหลงจายแรงดัน    และกระแสอางอิงท่ีสอดคลองกับพิสัยวัด
ของมัลติมิเตอรแตละชนิด     จึงทําใหผูเรียนไมมีทักษะในการใชงานมัลติมิเตอร    อีกท้ังมัลติมิเตอร
ท่ีนํามาใชในการฝกทักษะยังไมมีระบบปองกันตัวเองท่ีดีพอ      จึงทําใหเกิดการชํารุดเสียหายแกตัว 
มัลติมิเตอรอยูบอยครั้ง ซ่ึงตองเสียคาฟวสและเวลาในการแกปญหาขณะปฏิบัติงานซ่ึงประมาณคา
ไมได โดยมีคํากลาวถึงมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกในแวดวงครูอาชีวะท่ีสอนการใชงานมิเตอรวา มิเตอร 
1 เดือน หรือมิเตอร 1 เทอม หมายความวาถาดูแลดีจะใชไดประมาณ 1 เทอม ถาดูแลไมดีจะใชได 1 
เดือน หรือเม่ือปลอยใหผูเรียนใชทดลองแบบอิสระอาจจะใชไดเพียง 1 สัปดาห ปญหานี้เปนท่ีมาของ
การสรางระบบปองกันใหกับแอนะลอกมัลติมิเตอรเพ่ือปองกันการชํารุด ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญไมยิ่ง
หยอนไปกวาการฝกใชมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลซ่ึงถูกผลิตมาโดยใหระบบปองกันไดดีกวา ผูเรียน
สวนมากจึงคุนกับการใชมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลมากกวาชนิดแอนะลอก ปญหาอีกประการหนึ่งท่ี
สําคัญ คือ การฝกวัดคาความตานทานพิสัยวัด ×1 ซ่ึงกินกระแสสูงสุดประมาณ 150 mA ซ่ึงเม่ือ
ตองการวัดจําเปนตองมีการปรับใหเข็มชี้ศูนยโอหมจะกินกระแส 150 mA ทุกครั้งในขณะนั้น ถึงแม
จะกําชับผูเรียนไมใหปรับเข็มชี้ศูนยนานกลับเหมือนการกระตุนวาลองแตะใชเข็มชี้ศูนยนาน ๆ จะ
เกิดผลอยางไร ภายในเวลาเรียน 3-4 ชั่วโมง ปรากฏวาแบตเตอรี่ 1.5 V ออน ไมสามารถปรับใหเข็มชี้
ศูนยโอหมได การฝกทดลองวัดคาตัวตานทานคาตํ่า ๆ จะวัดคาไดไมถูกตอง ทําใหการเรียนรูสะดุด
เหมือนถูกขัดจังหวะและนาเบื่อ ทําใหเกิดการทดลองท่ีผิดพลาดไมเปนไปตามหลักการ ดังนั้น ผูเรียน
สวนมากจะไมเกิดทักษะในการใชมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกในระดับดี และสถานศึกษาไมสามารถ
จัดสรรงบประมาณจัดซ้ือใหเพียงพอกับการฝกของผูเรียน อาจจัดหามาได 1-2 เครื่อง ท่ีมาพรอมกับ
ฟวสและแบตเตอรี่ตอภาคเรียน หรือผูสอนบางคนท่ีรับผิดชอบในการสอนอาจซ้ือมาเก็บไวใชเองและ
ควบคุมการสอนอยางใกลชิด เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกบางเล็กนอย ดังนั้น มัลติมิเตอรชนิด
แอนะลอกในอุดมคติ จึงหมายถึง ไมใชแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง มีระบบปองกันการวัดเกินพิสัยวัด
และผิดพิสัยวัดในทุกกรณี ซ่ึงมัลติมิเตอรลักษณะนี้ไมมีผูผลิตเพ่ือจําหนายในท่ีใดดวยเหตุผลทาง
การคา และในสวนการออกแบบการขยายพิสัยการวัดของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกไมมีความ
สอดคลองกับมัลติมิเตอรท่ีใชงานจริงในปจจุบัน ทําใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนคอนขางต่ํา  
 จากปญหาท่ีเกิดขางตน ทําใหผูรายงานไดทําการศึกษาวิจัยรายงานการศึกษาสภาพปญหา
และความตองการในการจัดการเรียนการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยมีวัตถุประสงค คือ 1)  เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและ
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ความตองการในการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105-
2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  2)  เพ่ือศึกษาระดับปญหาและความ
ตองการในการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105-2004 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ 3)  เพ่ือศึกษาระดับความตองการชุดฝก
และเอกสารประกอบ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ผลการศึกษาพบวา  ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอสภาพ
ปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัส
วิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง เทากับ 3.38 (S.D. = 0.58)  เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 10) 
ทานมีความตองการเอกสารประกอบการสอนท่ีครบถวนสมบูรณ สําหรับสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ 
ระดับใด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  เทากับ 4.55 (S.D. = 0.73) รองลงมา ไดแก ขอ 9) ทานมี
ความตองการชุดฝกวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ  ท่ีสมบูรณ ระดับใด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  
เทากับ 4.53 (S.D. = 0.78) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก ขอ 5) ทานมีชุดฝกการขยายยานการวัด 
มากนอยเพียงใด  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  เทากับ 2.74 (S.D. = 0.94)  ขอเสนอแนะโดย
ผูตอบแบบสอบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556  สําหรับขอท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด ไดแกตองการชุดฝกวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ อยาง
มาก (F=18)  รองลงมา คือ 1) ไมมีชุดฝกวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ ท่ีเปนมาตรฐาน 2) ขาดครุภัณฑ
เก่ียวกับวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ (F=13) และ  ตองการชุดฝกวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ ท่ีสมบูรณท่ีสุด
และตองการเอกสารประกอบการสอนท่ีครบถวน เพ่ือใชสําหรับสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ ระดับ 
ปวช.  (F=12)  1) ไมมีชุดฝกปฏิบัติ สวนใหญจะตองสรางข้ึนมาเอง ซ่ึงอาจจะไมครบถวนตามรายวิชา  
2) ขาดงบประมาณในการจัดซ้ือ เนื่องจากเครื่องมือวัดบางตัวมีราคาแพง  3) เครื่องมือวัดมีจํานวนไม
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาทําใหนักศึกษาบางสวนไมสนใจ ขาดทักษะในการใชงาน (F=11)  ควรมี
ชุดฝกท่ีสามารถนํามาใชกับมัลติมิเตอรไดทุกยานวัด  (F=9) ชุดฝกการสอนยังไมสมบูรณ ทําใหการฝก
ปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับความรูไมครบถาขาดการฝกปฏิบัติท่ีมีมาตรฐานท่ีดี และ 
ครุภัณฑวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีจํานวนนอยและไมครบ (F=8) การเรียนการสอน
รายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟา ขาดเครื่องมือวัดท่ีสามารถวัดคาอิมพีแดนซ และในการใชเครื่องมือวัด
ไฟฟากรณีตัวยานวัดผิด ควรมีวงจรปองกันไมใหมัลติมิเตอรพัง และเกิดความเสียหาย และการขยาย
ยานวัดควรมีคูมือหรือแบบฝกปฏิบัติ ในการคํานวณและสรางเครื่องมือวัดในการใชงาน เชน DCV 
และใหนักศึกษาไดทดลองบาง  (F=7) ตามลําดับ 
 ซ่ึงสภาพปญหาดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นวาปญหาในการจัดการเรียนการสอนควรไดรับการปรับปรุง
แกไข เพ่ือใหการเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคของการ
เรียนการสอน จากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการท่ีเกิดข้ึน ผูวิจัยจึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
ออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน  สําหรับวิชาท่ีเก่ียวของกับมัลติมิเตอรท้ังหมดมารวมในชุดท่ีมี
รูปแบบการฝกใชงานและออกแบบการขยายพิสัยวัดอยางครบถวน โดยจะแบงเปนชุดฝกมัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอก ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
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อัตโนมัติ และมัลติมิเตอรทุกชนิดจําเปนตองมีจุดวัดอางอิงเพ่ือฝกทักษะการใชงานมัลติมิเตอร พิสัยวัด
ความตานทาน, คาแรงดัน, คากระแส ท้ังคากระแสไฟตรง และคากระแสไฟสลับ เพ่ือใหครอบคลุมทุก
พิสัยวัดของมัลติมิเตอรท้ัง 3 แบบ เปนตน จึงตองสรางชุดฝกในประเด็นดังกลาวพรอมกับใหสามารถ
ทดลองขยายพิสัยวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร เพ่ือใหผลท่ีเกิดข้ึนทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูการใชงาน 
มัลติมิเตอรไดทุกชนิดอยางรวดเร็ว เขาใจวิธีการขยายพิสัยวัดของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก โดยใช
เวลาในการเรียนใหเปนไปตามท่ีกําหนดในหนวยการเรียน อีกหัวขอท่ีผูเรียนมักถูกประเมินเฉพาะดาน
พุทธิพิสัย ไมไดมีโอกาสฝกทักษะหรือทดลองปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับมาตรวัดกําลังไฟฟาและการวัดและ
ทดสอบอิมพีแดนซของเครื่องมือวัดไฟฟา เนื่องจากไมมีชุดฝกท่ีสมบูรณ ผูวิจัยเล็งเห็นปญหาในหัวขอ
นี้ จึงมีความจําเปนตองสรางชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟา สําหรับการ
ฝกปฏิบัติไดจริงและถูกตองครบถวน  

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว    ผูรายงานจึงมีความตั้งใจท่ีจะออกแบบสรางและพัฒนา
ชุดการสอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 
2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ใหเปนเครื่องมือในการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เปนสื่อการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ โดยผูเรียนสามารถเรียนรูและตรวจสอบความ
ผิดพลาดจากผลการทดลองไดดวยตนเองและลดภาระการสอนของผูสอนได ท้ังนี้เพ่ือเปาหมายในการ
พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีทัศนะคติท่ีดีตอการเรียนในวิชาชีพ ชาง
อิเล็กทรอนิกส และเปนกําลังในการพัฒนาประเทศในโอกาสตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ผูรายงานไดออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน วิชา
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 โดยมีวัตถุประสงค ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. เพ่ือออกแบบสรางชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบปองกัน 
 2. เพ่ือออกแบบสรางชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยท่ีมีระบบปองกัน 
 3. เพ่ือออกแบบสรางชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติท่ีมีระบบ 
ปองกัน 
 4. เพ่ือออกแบบสรางชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอก 
มัลติมิเตอร  
 5. เพ่ือออกแบบสรางชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกส 
 6. เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา  
2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 7. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 
2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
80/80   
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 8. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอน วิชา
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 
 9. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี
เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชชุดการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 
2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กอนเรียนและหลังเรียน 
 10. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 11. เพ่ือประเมินชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105- 
2004   โดยครูท่ีไดรับการเผยแพรท่ีมีตอชุดการสอน     วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
 
 1. มัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก มีระบบปองกันฟวสขาด ระบบปองกันการวัดคาเกินพิสัย 
ระบบปองกันการตั้งมิเตอรผิดพิสัยการวัดและระบบใชไฟฟาแทนแบตเตอรี่สามารถปองกันไดทุกพิสัย
และมีความเท่ียงตรงในการวัดคา 
 2. ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย มีระบบปองกันฟวสขาด ระบบปองกันการวัดคา
เกินพิสัย ระบบปองกันการตั้งมิเตอรผิดพิสัยการวัดและระบบใชไฟฟาแทนแบตเตอรี่ สามารถปองกัน
ไดทุกพิสัยและมีความเท่ียงตรงในการวัดคา 
 3. ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ มีระบบปองกันฟวสขาด ระบบปองกัน
การวัดคาเกินพิสัย ระบบปองกันการตั้งมิเตอรผิดพิสัยการวัดและระบบใชไฟฟาแทนแบตเตอรี่
สามารถปองกันไดทุกพิสัยและมีความเท่ียงตรงในการวัดคา 
 4. ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก  และทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอก 
มัลติมิเตอร สามารถนํามาใชเปนจุดวัดอางอิงของมัลติมิเตอรทุกชนิด ฝกไดครบทุกพิสัยวัด และ 
มีความเท่ียงตรงในการวัดคา  
 5. ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สามารถ
ใชฝกทักษะวัดคากําลังไฟฟาและอิมพีแดนซไดถูกตอง และมีความเท่ียงตรงในการวัดคา 

   6. เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105- 
2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
80/80  
  7. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ท่ีเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช 
ชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

   8. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส       
รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 อยูในระดับมาก 
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     9. ครูท่ีไดรับการเผยแพรท่ีมีตอชุดการสอน   วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
รหัสวิชา 2105-2004 มีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 อยูในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียน สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัย 

เทคนิคหนองคาย ระดับ ปวช.1 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 
2105-2004 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 41 คน 
 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียน สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย ระดับ ปวช.1 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
รหัสวิชา 2105-2004 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดยการสุมอยางงาย โดยวิธีการจับสลาก 
จํานวน 20 คน 

3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  คือ  เวลาท่ีปฏิบัติการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 72 ชั่วโมง  

4.   ตัวแปรท่ีศึกษา 
4.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการเรียนทดลองดวยชุดการสอน วิชาเครื่องมือ 

วัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  
2556 

4.2 ตัวแปรตาม ไดแก คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน เม่ือเรียนดวยชุดการสอน  
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช 2556 
 5.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   5.1  ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบปองกัน 
   5.2  ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยท่ีมีระบบปองกัน 
   5.3  ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติท่ีมีระบบปองกัน 
   5.4  ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร  
   5.5  ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
   5.6  เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 
2105-2004  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จํานวน 15 หนวย  ประกอบดวย 
            หนวยท่ี 1 เรื่อง ความรูพ้ืนฐานในการวัดและมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก 
   หนวยท่ี 2 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง  
   หนวยท่ี 3 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ  
   หนวยท่ี 4 เรื่อง มาตรวัดกระแสไฟตรง  
   หนวยท่ี 5 เรื่อง มาตรวัดความตานทาน  
   หนวยท่ี 6 เรื่อง มัลติมิเตอรชนิดดิจิตอล  
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   หนวยท่ี 7 เรื่อง โครงสรางและการทํางานของขดลวดเคลื่อนท่ี  
   หนวยท่ี 8 เรื่อง การขยายพิสัยวัดกระแสไฟตรง   
   หนวยท่ี 9 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง   
   หนวยท่ี 10 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ 
   หนวยท่ี 11 เรื่อง การขยายพิสัยวัดความตานทาน   
   หนวยท่ี 12 เรื่อง มาตรวัดกําลังไฟฟา  
   หนวยท่ี 13 เรื่อง ออสซิลโลสโคป  
   หนวยท่ี 14 เรื่อง เครื่องกําเนิดสัญญาณ 
   หนวยท่ี 15 เรื่อง อิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา 
   5.7  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน วิชาเครื่องมือ
วัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 จํานวน 2 ชุด แบบคูขนาน  ชุดละจํานวน  60  ขอ  
   5.8  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการรูโดยใช
เอกสารประกอบการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  จํานวน 15 ชุด 
   5.9  แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยครูท่ีไดรับการเผยแพรท่ีมีตอเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน  5 ดาน รวมจํานวน 21 ขอ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 1.  ไดชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบปองกัน สําหรับฝกทักษะการใชงาน  
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004  

2.  ไดชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยท่ีมีระบบปองกัน สําหรับฝกทักษะ
การใชงานในวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 

3.  ไดชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติท่ีมีระบบปองกัน สําหรับฝก
ทักษะการใชงานในวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004  
           4. ไดชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอก 
มัลติมิเตอร  
           5.  ไดชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
           6.  ไดเอกสารประกอบชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  รหัสวิชา  
2105-2004 ท่ีถูกตองสมบูรณ 
           7.  ไดชุดการสอนราคาถูกและมีคุณภาพดี 
           8.  ประหยัดคาใชจายในการซอมแซมหรือลดการซ้ือมัลติมิเตอรมาทดแทนเม่ือชํารุด 
           9.  ชวยทําใหการฝกปฏิบัติเปนไปตามท่ีกําหนดในแผนการสอนหรือใชเวลานอยกวา 
ท่ีกําหนด 
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10.  ชวยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เหมาะสมกับ 
การนําไปใชเปนสื่อการสอนในการพัฒนาผูเรียน 
 11.  เปนแนวทางการสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ตอไป  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1. ชุดการสอน หมายถึง ชุดฝกทักษะ จํานวน 5 เครื่อง เอกสารประกอบการสอน 4 เลม  
รวมท้ังหมด 9 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้  

1)  ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบปองกัน 
2)  ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรชนิดแบบปรับเลือกพิสัยท่ีมีระบบปองกัน 
3)  ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติท่ีมีระบบปองกัน 
4)  ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอก 

มัลติมิเตอร  
5)  ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 6)  เอกสารประกอบการเรียนภาคทฤษฎี วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
รหัสวิชา 2105-2004 

  7)  เอกสารประกอบการเรียนภาคปฏิบัติ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
รหัสวิชา 2105-2004 
  8)  คูมือครู ภาคทฤษฎี วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 
  9)  คูมือครู ภาคปฏิบัติ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 
 2. ประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง ผลการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนทดลองดวยชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 รวมกับใบงาน ผานเกณฑ 80/80 
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
  80  ตัวแรก  หมายถึง  รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากกระบวนการเรียนการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ระหวางเรียนรู วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ซ่ึงไดมาจากการทําแบบฝกหัด ใบงานและแบบทดสอบ
หลังเรียนประจาํเอกสารประกอบการสอน รวมคะแนนท้ังสิ้น 589 คะแนน จําแนกไดดังนี้   
           หนวยท่ี 1 เรื่อง ความรูพ้ืนฐานในการวัดและมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก  จํานวน 35 
คะแนน 
  หนวยท่ี 2 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง จํานวน 30 คะแนน 
  หนวยท่ี 3 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ จํานวน 30 คะแนน 
  หนวยท่ี 4 เรื่อง มาตรวัดกระแสไฟตรง จํานวน 25 คะแนน 
  หนวยท่ี 5 เรื่อง มาตรวัดความตานทาน จํานวน 26 คะแนน 
  หนวยท่ี 6 เรื่อง มัลติมิเตอรชนิดดิจิตอล จํานวน 63 คะแนน 
  หนวยท่ี 7 เรื่อง โครงสรางและการทํางานของขดลวดเคลื่อนท่ี  จํานวน 32 คะแนน 
  หนวยท่ี 8 เรื่อง การขยายพิสัยวัดกระแสไฟตรง  จํานวน  37 คะแนน 
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  หนวยท่ี 9 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง  จํานวน 33 คะแนน 
  หนวยท่ี 10 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับจํานวน 32 คะแนน 
  หนวยท่ี 11 เรื่อง การขยายพิสัยวัดความตานทาน  จํานวน  30 คะแนน 
  หนวยท่ี 12 เรื่อง มาตรวัดกําลังไฟฟา  จํานวน 50 คะแนน 
  หนวยท่ี 13 เรื่อง ออสซิลโลสโคป จํานวน 41 คะแนน 
  หนวยท่ี 14 เรื่อง เครื่องกําเนิดสัญญาณ  จํานวน 40 คะแนน 
  หนวยท่ี 15 เรื่อง อิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา จํานวน 82 คะแนน 
  80  ตัวหลัง  หมายถึง  รอยละของคะแนนท่ีวัดจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง  
การเรียนรูโดยใชชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  คะแนนรวม  60 คะแนน 
 3.  ดัชนีประสิทธิผล  (The Effectiveness Index : E.I.) หมายถึง  คาแสดงความกาวหนาของ
นักเรียนหลังเรียนท่ีเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 4.  เอกสารประกอบการเรียนภาคทฤษฎี หมายถึง เอกสารท่ีผูรายงานพัฒนาข้ึนเพ่ือใชเรียนใน
ชั่วโมงทฤษฎี  ประกอบดวยเนื้อหา 15 หนวย พรอมแบบทดสอบกอนเรียน แบบฝกหัด ใบงาน และ
แบบทดสอบหลังเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จําแนกดังนี้ 
           หนวยท่ี 1 เรื่อง ความรูพ้ืนฐานในการวัดและมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก จํานวน  
4 ชั่วโมง 
  หนวยท่ี 2 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง จํานวน 4 ชั่วโมง 
  หนวยท่ี 3 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ จํานวน 4 ชั่วโมง 
  หนวยท่ี 4 เรื่อง มาตรวัดกระแสไฟตรง จํานวน 4 ชั่วโมง 
  หนวยท่ี 5 เรื่อง มาตรวัดความตานทาน จํานวน 4 ชั่วโมง 
  หนวยท่ี 6 เรื่อง มัลติมิเตอรชนิดดิจิตอล จํานวน 8 ชั่วโมง 
  หนวยท่ี 7 เรื่อง โครงสรางและการทํางานของขดลวดเคลื่อนท่ี  จํานวน 4 ชั่วโมง 
  หนวยท่ี 8 เรื่อง การขยายพิสัยวัดของมาตรวัดกระแสไฟตรง  จํานวน 4 ชั่วโมง 
  หนวยท่ี 9 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง  จํานวน 4 ชั่วโมง 
  หนวยท่ี 10 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ จํานวน 4 ชั่วโมง 
  หนวยท่ี 11 เรื่อง การขยายพิสัยวัดความตานทาน  จํานวน 4 ชั่วโมง 
  หนวยท่ี 12 เรื่อง มาตรวัดกําลังไฟฟา  จํานวน 8 ชั่วโมง   

หนวยท่ี 13 เรื่อง ออสซิลโลสโคป  จํานวน 4 ชั่วโมง 
  หนวยท่ี 14 เรื่อง เครื่องกําเนิดสัญญาณ จํานวน 4 ชั่วโมง 
  หนวยท่ี 15 เรื่อง อิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา จํานวน 8 ชั่วโมง 

5.  เอกสารประกอบการเรียนภาคปฏิบัติ หมายถึง เอกสารท่ีผูรายงานพัฒนาข้ึนเพ่ือใชเรียน 
ในชั่วโมงปฏิบัติ ท้ังหมด ใบงาน 18 ใบงาน  
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 6.  คูมือครู ภาคทฤษฎี วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 
หมายถึง เอกสารท่ีผูรายงานพัฒนาข้ึนเพ่ือเปนคูมือครูผูสอนภาคทฤษฎี วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 ประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน เฉลยแบบฝกหัด เฉลย
แบบทดสอบหลงัเรียน เฉลยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 7. คูมือครูภาคปฏิบัติ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หมายถึง 
เอกสารท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนเพ่ือเปนคูมือครูผูสอนภาคปฏิบัติ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
รหัสวิชา 2105-2004 ประกอบดวย เฉลยใบงาน 18 ใบงาน 
 8. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
 9.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชชุดการสอน วิชา
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 
 10.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์หลังจากการ
เรียนโดยใชชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  รหัสวิชา 2105-2004  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ท่ีผูรายงานสรางข้ึนเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ 
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