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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  
  การศึกษาครั้งนี้เปนการออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004  หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  ผูรายงานขอนําเสนอข้ันตอนในการดําเนินการศึกษา  ดังนี้ 

1.  วัตถุประสงคของการศึกษา   
2.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
3.  วิธีดําเนินการศึกษา 
4.  การวิเคราะหขอมูล   
5.  สรุปผลการศึกษา 
6.  อภิปรายผล  
7.  ขอเสนอแนะ 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ผูรายงานไดออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอนวิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 1.  เพ่ือออกแบบสรางชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบปองกัน 
 2.  เพ่ือออกแบบสรางชุดฝกดิจิตอลติมัลมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยท่ีมีระบบปองกัน 
 3.  เพ่ือออกแบบสรางชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรดแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติท่ีมีระบบ
ปองกัน 
 4.  เพ่ือออกแบบสรางชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัด
แอนะลอกมัลติมิเตอร  
 5.  เพ่ือออกแบบสรางชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 
 6.  เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 7.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ตามเกณฑมาตรฐาน 
ท่ีกําหนดไว 80/80   
 8.  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอน 
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช 2556 
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 9.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ท่ีเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชชุดการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 
2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กอนเรียนและหลังเรียน 
 10. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 11. เพ่ือประเมินชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-
2004  โดยครูท่ีไดรับการเผยแพรท่ีมีตอชดุการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
 
 1.  ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบปองกัน 
 2.  ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยท่ีมีระบบปองกัน 
 3.  ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติท่ีมีระบบปองกัน 
 4.  ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร  
 5.  ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 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  
  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 
 7.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
จํานวน 2 ชุด แบบคูขนาน  ชุดละจํานวน  60  ขอ  
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 8.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน  
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556  จํานวน 15 ชุด 
 9.  แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยครูท่ีไดรับการเผยแพรท่ีมีตอชุดการสอน  วิชา
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 แบงเปน  5 ดาน รวมจํานวน 21 ขอ 
 

วิธีการดําเนินการศึกษา  
 
 ในการศึกษาครั้งนี้   ผูรายงานไดทําการทดลองกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปท่ี 1  สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   ท่ีเรียนในรายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัส
วิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2560  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ไดมาโดยการสุมอยางงายโดย
วิธีการจับสลาก จํานวน 20 คน  โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

    1. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                 2. เม่ือเริ่มตนดําเนินการทดลอง ชี้แจงใหนักเรยีนทราบถึงกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3. ดําเนินการสอนตามข้ันตอนของการใชชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
  4. รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการทําใบงาน  และแบบทดสอบหลังเรียนของแตละชุด   
เพ่ือนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
  5. หลังการเรียนการสอนทุกหนวยจบลงแลวจงึทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
  6. เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดวางแผนการจัดทําขอมูลและดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ชุดการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยชุดฝก 
 จํานวน 5 เครื่อง ดังนี้ 
 1.1 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบปองกัน 

1.2 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยท่ีมีระบบปองกัน 
1.3 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติท่ีมีระบบปองกัน 

    1.4 ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร  
1.5 ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดทางไฟฟาและ 

อิเล็กทรอนิกส 
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ตอนท่ี 2  วิ เคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 ตามเกณฑ 
80/80 โดยใชสูตร E1/E2   
 ตอนท่ี 3  วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 
 ตอนท่ี 4  วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน ของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 
โดยใช  t-test (Dependent Samples) 
 ตอนท่ี 5 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน 
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช 2556  โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนท่ี 6  วิเคราะหความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 โดย
ครท่ีูไดรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 

สรุปผลการศึกษา 
 

1. ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบปองกัน 
 การทดสอบคุณภาพของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบปองกัน 
 การทดสอบคุณภาพของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกใหมีระบบปองกันการชํารุด 
ขณะใชงานสามารถทดสอบคุณภาพตามการออกแบบสรางไดดังนี้ คือ 
 
ตารางท่ี 5.1 การทดสอบคุณภาพของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบปองกัน 
 
ลําดับ รายการ ใชได ใชไมได 

1 ระบบปองกันฟวสขาด   
2 ระบบปองกันการวัดคาเกินพิสัย   
3 ระบบปองกันเม่ือตั้งพิสัยวัดไมสอดคลองกับการวัดหรือผิดฟงกชันการวัด   
4 วงจรสรางแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 3 V   
5 วงจรสรางแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 9 V   
6 ทดสอบการทํางานของแอนะลอกมัลติมิเตอรและชุดขดลวดเคลื่อนท่ี   

   

 จากตารางท่ี 5.1 เปนการทดสอบคุณภาพของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบ

ปองกัน ซ่ึงมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกโดยท่ัวไปจะมีระบบปองกันความเสียหายท่ีเกิดจากการใชงานท่ี 
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ผิดพลาดอยูนอยมาก ปกติจะใชฟวส 0.5 A ปองกันพิสัยการวัด 250 mADC การใชพิสัยวัดต่ํากวา 

250 mA จะมีโอกาสทําใหมาตรวัดชํารุดไดงาย เนื่องจากเนนปองกันเฉพาะพิสัยวัดสูงสุด เม่ือเกิดการ

ตั้งพิสัยวัดไมสอดคลองกับการวัด เชน กรณีเลือกพิสัยวัดกระแสแตนําไปใชวัดแรงดัน ฟวสท่ีตอ

อนุกรมกับข้ัวบวกของสายวัดจะขาด มัลติมิเตอรใชงานในพิสัยใด ๆ ไมได เม่ือฟวสขาดแตละครั้งเปน

การสะสมการเสื่อมสภาพของมาตรวัด กรณีเลือกฟวสท่ีมีการทนกระแสสูงข้ึนจะเพ่ิมโอกาสท่ีจะทําให

มาตรวัดชํารุดเร็วข้ึน เนื่องจากปกติฟวสจะขาดไดกระแสจะตองมีคาสูงกวาคาฟวสท่ีปองกันประมาณ 

2 เทา ในท่ีนี้การวัดกระแสพิสัย 250 mA ฟวสจะขาด แสดงวาเกิดการวัดกระแส 0.5 A × 2 = 1 A 

ในระยะเวลาตามคุณสมบัติของฟวส ตัวอยางเชน ตองการวัดกระแส 200 mA แตตั้งพิสัยการวัดไปท่ี 

2.5 mA มาตรวัดจะรับกระแสเกิน 250/2.5 = 100 เทา ซ่ึงมาตรฐานการออกแบบขดลวดเคลื่อนท่ีจะ

ทนได 3-5 เทา มาตรวัดจึงมีโอกาสชํารุดโดยท่ีฟวสไมขาดหลายเทาตัว เม่ือเกิดข้ึนบอย ๆ ครั้งจะให

มาตรวัดชํารุดหรือมีความคลาดเคลื่อนสูงข้ึนตามจํานวนครั้งท่ีวัดโหลดเกินพิสัย ซ่ึงอาจกลาวไดวา

เครื่องมือท่ีถูกใชงานมานานจะเริ่มเสื่อมสภาพและมีความคลาดเคลื่อนสูงข้ึน ดวยสาเหตุการวัดคาเกิน

พิสัยหรือผิดฟงกชั่นการวัด 

ดังนั้น จึงสรุปไดวาชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบปองกัน ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใช  

สําหรับฝกทักษะการใชงานมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก โดยพัฒนาใหมีระบบตาง ๆ ภายในตัวเครื่อง 

ดังนี้ คือ ระบบปองกันฟวสขาดสามารถใชงานได ระบบปองกันการวัดคาเกินพิสัยสามารถใชงานได 

ระบบปองกันเม่ือตั้งพิสัยวัดไมสอดคลองกับการวัดหรือผิดฟงกชันการวัดสามารถใชงานได และระบบ

ใชไฟฟาแทนแบตเตอรี่ เพ่ือลดคาใชจายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่และแกปญหาการใหเข็มชี้ตําแหนง

ศูนยไมไดในพิสัยการวัดความตานทาน ในกรณีแบตเตอรี่ออนสามารถใชงานได กลาวคือ ระบบ

ปองกันสามารถปองกันไดทุกพิสัยและมีความเท่ียงตรงในการวัดคาความคลาดเคลื่อนท่ีเปนผลจาก

การเพ่ิมระบบปองกันนอยมาก ไมเกินรอยละ ±1 และไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการใชงาน เม่ือ

เปรียบเทียบกับมัลติมิเตอรท่ีมีรุนและยี่หอเดียวกันขณะใชงานอิสระ 

ผลจากการทดสอบการทํางานของแอนะลอกมัลติมิเตอรและชุดขดลวดเคลื่อนท่ี โดยการโยก

ไป “บน” จะเปนการตอใชงานมัลติมิเตอรแบบปกติทําการทดสอบโดยปรับไปท่ีพิสัยโอหม Rx1 และ

ทําการปรับตําแหนงศูนยคาท่ีได 0Ω และโยกลง “ลาง” จะเปนการตอใชงานกับขดลวดเคลื่อนท่ี

ภายในมัลติมิเตอรโดยตรง (44 µA) ซ่ึงทดสอบโดยการใชดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย เลือก

พิสัยการวัดคาความตานทาน 20 kΩ แลวนําปลายสายวัดสีแดงและปลายสายวัดสีดําตอเขาข้ัวบวก

และลบชุดขยายขดลวดแอนะลอกมัลติมิเตอร เข็มมิเตอรของแอนะลอกจะข้ึนเต็มสเกลพอดี คาความ

ตานทานท่ีไดจากดิจิตอลมัลติมิเตอรประมาณ 1.1k Ω หรือปรับเลือกไปพิสัยการวัดคาความตานทาน 

200 kΩ เข็มของมัลติมิเตอรแอนะลอกจะเกิดการบายเบนเล็กนอย คาความตานทานท่ีวัดไดจาก

ดิจิตอลมัลติมิเตอรประมาณ 1.1 kΩ 
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ดังนั้น จึงสรุปผลการทดสอบจากการทดลองคุณสมบัติของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก 

สามารถทํางานได 2 ทางเลือกโดยการเลือกผานสวิตซโยก คือ 1 โยกไปบนจะเปนการตอใชงาน

แอนะลอกมัลติมิเตอรแบบปกติ และ 2 โยกสวิตชลงลางจะเปนการตอใชงานกับขดลวดเคลื่อนท่ี

ภายในมัลติมิเตอรโดยตรง (44µA) เม่ือทําการทดสอบมัลติมิเตอรแอนะลอกดังกลาว ผลท่ีไดปรากฏ

วามัลติมิเตอรแอนะลอก เม่ือโยกสวิตซไปบนสามารถใชงานไดปกติและเม่ือโยกสวิตซไปลาง สามารถ

วัดชุดขยายพิสัยการวัดไดตามจุดประสงคการออกแบบสราง  

 
 

 
 

(ก) ดานหนา 
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(ข) ดานขาง 
 

 

(ค) ดานบน 

รูปท่ี 5.1 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบปองกัน 

 
จากรูปท่ี 5.1 เปนชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกท่ีมีระบบปองกัน ซ่ึงออกแบบใหมี 

ความเหมาะสมกับการใชงานในหองปฏิบัติงาน และสามารถนําไปใชงานไดจริง เหมือนมัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอกท่ัวไป  
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2. ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยท่ีมีระบบปองกัน 
           การทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยท่ีมีระบบปองกัน 

การทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยใหมีระบบ 
ปองกันการชํารุดขณะใชงานสามารถทดสอบคุณภาพตามการออกแบบสรางไดดังนี้  
 
ตารางท่ี 5.2 การทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยท่ีมีระบบปองกัน 

ลําดับ รายการ ใชได ใชไมได 
1 ระบบปองกันฟวสพิสัยการวัด 200 mA, วัดคากระแสต่ํา   
2 ระบบปองกันฟวสพิสัยการวัด 10 A, วัดคากระแสสูง   
3 วงจรปองกันฟวสพิสัยการวัดตัวเก็บประจุ   
4 ระบบปองกันเม่ือตั้งพิสัยวัดไมสอดคลองกับการวัดหรือผิดฟงกชันการวัด   
5 วงจรสรางแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 9 V   

   

 จากตารางท่ี 5.2 เปนการทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือก 

พิสัย ท่ีมีระบบปองกัน ซ่ึงระบบปองกันฟวสภายในมี 3 จุด คือ วัดกระแสคาต่ํา ปองกันฟวสท่ีพิสัย

การวัด 200 mA วัดกระแสคาสูงปองกันฟวสท่ีพิสัยการวัด 10 A และวัดกระแสจากพิสัยวัดตัวเก็บ

ประจุ เม่ือขณะใชงานเกิดความผิดพลาดจะชวยทําใหดิจิตอลมัลติมิเตอรไมเกิดความเสียหายงาย มี

แหลงจายไฟเลี้ยงใหกับมัลติมิเตอรเพ่ือแกไขปญหาแบตเตอรี่หมดวงจร ของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ

ปรับเลือกพิสัย คุณสมบัติของดิจิตอลมัลติมิเตอรจะวัดกระแสไฟฟาไดท้ังกระแสไฟตรงและกระแสไฟ

สลับ การทดสอบจะใชการปองกันกระแสไฟสลับเปนหลัก เนื่องจากการวัดกระแสไฟตรงจะสามารถ

ปองกันรวมกันโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ระบบปองกันสามารถปองกันไดทุกพิสัยและมีความเท่ียง ตรงใน

การวัดคาความคลาดเคลื่อนท่ีเปนผลจากการเพ่ิมระบบปองกันนอยมากและไมมีผลกระทบใด ๆ ตอ

การใชงาน เม่ือเปรียบเทียบกับดิจิตอลมัลติมิเตอรท่ีมีรุนและยี่หอเดียวกันขณะใชงานอิสระ 
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(ก) ดานหนา 

 

(ข) ดานขาง 
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(ค) ดานบน 
 

รูปท่ี 5.2 ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยท่ีมีระบบปองกัน 
 
จากรูปท่ี 5.2 เปนชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยท่ีมีระบบปองกัน ซ่ึงออก  

แบบใหมีความเหมาะสมกับการใชงานในหองปฏิบัติงาน และสามารถนําไปใชงานไดจริงเหมือน
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยท่ัวไป 
 

3. ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติท่ีมีระบบปองกัน 
 การทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ  
ท่ีมีระบบปองกัน 

การทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติใหมี 
ระบบปองกันการชํารุดขณะใชงานสามารถทดสอบคุณภาพตามการออกแบบสรางไดดังนี้  
 
ตารางท่ี 5.3 การทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยท่ีมีระบบปองกัน 
 
ลําดับ รายการ ใชได ใชไมได 

1 ระบบปองกันฟวสพิสัยการวัดเกิน 400 mA   
2 ระบบปองกันฟวสพิสัยการวัดเกิน 10 A   
3 ระบบปองกันเม่ือตั้งพิสัยวัดไมสอดคลองกับการวัดหรือผิดฟงกชันการวัด   
4 วงจรสรางแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 9 V   

   
 จากตารางท่ี 5.3  เปนการทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือก 
พิสัยอัตโนมัติ ท่ีมีระบบปองกัน ซ่ึงระบบปองกันฟวสภายในมี 2 จุด คือ ปองกันฟวสท่ีพิสัยการวัดเกิน 
400 mA ซ่ึงวัดกระแสคาต่ํา และปองกันฟวสท่ีพิสัยการวัด 10 A ท่ีใชวัดกระแสคาสูง เม่ือขณะใชงาน
เกิดความผิดพลาดจะชวยทําใหดิจิตอลมัลติมิเตอรไมเกิดความเสียหายงาย มีแหลงจายไฟเลี้ยงใหกับ
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ดิจิตอลมัลติมิเตอรเพ่ือแกไขปญหาแบตเตอรี่หมดวงจร ซ่ึงดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย 
อัตโนมัติ คุณสมบัติของดิจิตอลมัลติมิเตอรจะวัดกระแสไฟฟาไดท้ังกระแสไฟตรงและกระแสไฟสลับ  
 ดังนั้น การทดสอบจะใชการปองกันกระแสไฟสลับเปนหลัก เนื่องจากการวัดกระแส 
ไฟตรงจะสามารถปองกันรวมกันโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ระบบปองกันสามารถปองกันไดทุกพิสัยและมี
ความเท่ียง ตรงในการวัดคาความคลาดเคลื่อนท่ีเปนผลจากการเพ่ิมระบบปองกันนอยมาก ไมมี
ผลกระทบใด ๆ ตอการใชงาน เม่ือเปรียบเทียบกับดิจิตอลมัลติมิเตอรท่ีมีรุนและยี่หอเดียวกันขณะใช
งานอิสระ 
 
 

 

(ก) ดานหนา 
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(ข) ดานขาง 

 

(ค) ดานบน 

รูปท่ี 5.3 ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติท่ีมีระบบปองกัน 

จากรูปท่ี 5.3 แสดงลักษณะของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ท่ีมี 

ระบบปองกัน ซ่ึงออกแบบใหมีความเหมาะสมกับการใชงานในหองปฏิบัติงาน และสามารถนําไปใช

งานไดจริงเหมือนดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติท่ัวไป 
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4. ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร  
            การทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิง 

ตารางท่ี 5.4 ผลการทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิงแรงดันไฟฟากระแสตรง 

ลําดับ รายการ ใชได ใชไมได 
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัต ิท่ี V … ตอข้ัวบวก (V) และข้ัว COM  

1 วัดข้ัวบวกและข้ัวลบของเอาตพุต 0.05 VDC    
2 วัดข้ัวบวกและข้ัวลบของเอาตพุต 0.39 VDC    
3 วัดข้ัวบวกและข้ัวลบของเอาตพุต 2.36 VDC    
4 วัดข้ัวบวกและข้ัวลบของเอาตพุต 6.31 VDC    
5 วัดข้ัวบวกและข้ัวลบของเอาตพุต 39.2 VDC    
6 วัดข้ัวบวกและข้ัวลบของเอาตพุต 232.0 VDC   
7 วัดข้ัวบวกและข้ัวลบของเอาตพุต 272.0 VDC    

ตารางท่ี 5.5 ผลการทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิงกระแสไฟตรง 

ลําดับ รายการ ใชได ใชไมได 

1 
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ท่ี µA … 
ตอข้ัวบวก (µA) และข้ัว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอร 
ไปวัดข้ัวบวกและข้ัวลบของเอาตพุต 30 µA 

  

2 
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ท่ี mA … 
ตอข้ัวบวก (mA) และข้ัว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอร 
ไปวัดข้ัวบวกและข้ัวลบของเอาตพุต 1.76 mA 

  

3 
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ท่ี mA … 
ตอข้ัวบวก (mA) และข้ัว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอร 
ไปวัดข้ัวบวกและข้ัวลบของเอาตพุต 14.2 mA 

  

4 
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ท่ี mA … 
ตอข้ัวบวก (mA) และข้ัว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอร 
ไปวัดข้ัวบวกและข้ัวลบของเอาตพุต 184 mA 

  

5 
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ท่ี A … 
ตอข้ัวบวก (10A) และข้ัว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอร 
ไปวัดข้ัวบวกและข้ัวลบของเอาตพุต 450 mA 
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ตารางท่ี 5.6  ผลการทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิงแรงดันไฟฟากระแสสลับ 

ลําดับ รายการ ใชได ใชไมได 

1 

ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติท่ีพิสัย V~ 
ตอข้ัวบวก (V) และข้ัว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง 
ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร 
ใหไดแรงดันไฟสลับ 1.8 VAC เพ่ือใหชุดฝกพรอมใชงาน ซ่ึง 

  

2 

ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติท่ีพิสัย V~ 
ตอข้ัวบวก (V) และข้ัว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง 
ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร 
ใหไดแรงดันไฟสลับ 5.4 VAC เพ่ือใหชุดฝกพรอมใชงาน ซ่ึง 

  

3 

ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติท่ีพิสัย V~ 
ตอข้ัวบวก (V) และข้ัว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง 
ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร 
ใหไดแรงดันไฟสลับ 31 VAC เพ่ือใหชุดฝกพรอมใชงาน ซ่ึง 

  

4 

ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติท่ีพิสัย V~ 
ตอข้ัวบวก (V) และข้ัว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง 
ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร 
ใหไดแรงดันไฟสลับ 235 VAC เพ่ือใหชุดฝกพรอมใชงาน ซ่ึง 

  

5 

ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติท่ีพิสัย V~ 
ตอข้ัวบวก (V) และข้ัว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง 
ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร 
ใหไดแรงดันไฟสลับ 252 VAC เพ่ือใหชุดฝกพรอมใชงาน ซ่ึง 

  

ตารางท่ี 5.7 ผลการทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิงกระแสไฟสลับ 

ลําดับ รายการ ใชได ใชไมได 

1 

ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ท่ีพิสัย µA~ 
ตอข้ัวบวก (µA) และข้ัว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง 
ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร 
ใหไดกระแสไฟสลับ 125µA เพ่ือใหชุดฝกพรอมใชงาน ซ่ึง 

  

2 

ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ท่ีพิสัย mA~ 
ตอข้ัวบวก (mA) และข้ัว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง 
ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร 
ใหไดกระแสไฟสลับ 1.65 mA เพ่ือใหชุดฝกพรอมใชงาน ซ่ึง 
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ตารางท่ี 5.7 (ตอ) 

ลําดับ รายการ ใชได ใชไมได 

3 

ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ท่ีพิสัย mA~ 
ตอข้ัวบวก (mA) และข้ัว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง 
ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร 
ใหไดกระแสไฟสลับ 110 mA เพ่ือใหชุดฝกพรอมใชงาน ซ่ึง 

  

4 

ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ท่ีพิสัย A~ 
ตอข้ัวบวก (A) และข้ัว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง 
ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร 
ใหไดกระแสไฟสลับ 0.55 A เพ่ือใหชุดฝกพรอมใชงาน ซ่ึง 

  

 

จากตารางท่ี 5.4 – 5.7 แสดงผลการทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิงตาง ๆ จากชุดฝก

การใชงานมัลติมิเตอร ฯ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติในการนําไปใชงานตามท่ีออกแบบสรางของชุดฝก ฯ 

อางอิง สรุปไดวาจุดวัดคาอางอิงตาง ๆ จากชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอร ฯ สามารถนําไปใชไดกับทุก

พิสัยการวัดของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกและชนิดดิจิตอล 

 

 

 
 

(ก) ดานหนา 
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(ข) ดานขาง 



 

373 

 
 

(ค)  ดานบน 

 

 
 

(ง) ดานลาง 

รูปท่ี 5.4 ชุดฝกใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร 
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5. ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
           การทดสอบคุณภาพของการสรางชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 

การทดสอบคุณภาพของชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัดไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส สามารถทดสอบคุณภาพตามการออกแบบสรางไดดังนี้  
 
ตารางท่ี 5.8 ผลการทดสอบคุณภาพของโหลดชนิดตาง ๆ จากมาตรวัดกําลังไฟฟาแบบมาตรฐาน 
 

 

บันทึกผล 

 

VAC (V) I (A) P (W) Q (VAR) S (VA) PF 

ใชได 
ใช

ไมได 
ใชได 

ใช

ไมได 
ใชได 

ใช

ไมได 
ใชได 

ใช

ไมได 
ใชได 

ใช

ไมได 
ใชได 

ใช

ไมได 

R 1 kΩ 

200 W 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L 3A             

C 30 µF 

450VAC 
            

R 136Ω  

อนุกรม 

L 3A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 136Ω  

อนุกรม 

C 30 µF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากตารางท่ี 5.8 ในทางปฏิบัติไมไดใชแหลงจายไฟฟากระแสสลับท่ีถูกควบคุมใหคาคงท่ี 

เนื่องจากมีราคาแพงมาก จึงใชแหลงจายไฟสลับภายในอาคารหรือหองปฏิบัติการทดลองทางไฟฟา
ตามปกติ แตคาแรงดันไฟฟามีผลทําใหคา I, P, Q, S เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากแรงดันไฟฟา
กระแสสลับภายในอาคารหรือหองปฏิบัติการทดลองไมคงท่ี ดังนั้น คาตาง ๆ เม่ือทดสอบในเวลาท่ี
แตกตางกันคาตาง ๆ จึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในการทดสอบตองกดปุม HOLD ของมาตรวัด
กําลังไฟฟาแบบมาตรฐาน เพ่ือล็อกคาไวท้ังหมด ซ่ึงมี 6 คาท่ีอานไดในเวลาเดียวกัน จึงจะไดคาท่ี
ถูกตองท่ีแรงดันไฟฟานั้น ๆ แตคา PF จะไมแปรผันตามแรงดัน 

ผลการทดสอบตัวตานทาน (1 kΩ 200 W) เพียงอยางเดียวมาประกอบในวงจรไฟฟากระแส  
สลับสามารถวัดคาแรงดันไฟฟาได วัดคากระแสไฟฟาได ผลท่ีได คือ วัดคากําลังไฟฟาจริงได วัดคา
ไฟฟากําลังปรากฏได และจะมีคาเทากันเสมอ วัดคากําลังไฟฟาจินตภาพเปน 0 VAR เสมอ และวัดคา 
PF = 1.00 เสมอ เนื่องจากโหลดเปนตัวตานทานเพียงอยางเดียว เม่ือคํานวณมุม θ  ได 0º จึงถูกตอง
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ตามทฤษฎี คือ กระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาตกครอมดังกลาวมีมุมเฟสไมแตกตางกัน ดังนั้น สรุปได
วาผลการทดสอบโดยใชโหลดตัวตานทานอยางเดียวมีความถูกตองตามหลักทางทฤษฎีทุกประการผล 

การทดสอบเม่ือนําตัวเหนี่ยวนํา ( L 3 A) เพียงอยางเดียวมาประกอบในวงจรไฟฟากระแส 
สลับวัดคาแรงดันไฟฟาได วัดคากระแสไฟฟาได ผลท่ีได คือ วัดคากําลังไฟฟาจริงได วัดคากําลังไฟฟา
จินตภาพได วัดคากําลังไฟฟาปรากฏได โดยปกติคา Q จะมีคานอยกวาคา S ประมาณ -1 และวัดคา 
PF ได ถูกตองตามทฤษฎ ีคือ กระแสไฟฟาท่ีไหลในวงจรจะมีเฟสเกิดข้ึนลาหลังแรงดันตกครอมตัว
เหนี่ยวนําอยู 90º ดังนั้น จึงสรุปไดวาผลการทดสอบโดยใชโหลดตัวเหนี่ยวนําอยางเดียวมีความถูกตอง
ตามหลักทางทฤษฎีทุกประการ 

ผลการทดสอบเม่ือนําตัวเก็บประจุ (C 30 µF) เพียงอยางเดียวมาประกอบในวงจรไฟฟา
กระแสสลับ วัดคาแรงดันไฟฟาได วัดคากระแสไฟฟาได ผลท่ีได คือ วัดคากําลังไฟฟาจริงได วัดคา
กําลังไฟฟาจินตภาพและวัดคากําลังปรากฏไดเทากัน และวัดคา PF ได ซ่ึงถูกตองตามทฤษฎี คือ 
กระแสไฟฟาท่ีไหลในวงจรจะมีเฟสเกิดข้ึนนําหนาแรงดันตกครอมตัวเก็บประจุอยู 90º ดังนั้น สรุปได
วาผลการทดสอบโดยใชโหลดตัวเก็บประจุอยางเดียวมีความถูกตองตามหลักทางทฤษฎีทุกประการ 

ผลการทดสอบเม่ือนําตัวตานทาน (136 Ω 300 W)  และตัวเหนี่ยวนํา ( L 3 A)  ตอกันแบบ
อนุกรมและตอเขากับแหลงกําเนิดแรงดันไฟฟากระแสสลับ ผลท่ีเกิดข้ึน คือ คา I, P, Q และ S จะ
แปรผันตรงตามแรงดัน วัดคาแรงดันไฟฟาได วัดคา PF ได คํานวณมุม θ ไดคานอยกวา 90º 
เนื่องจากกระแสไฟฟาท่ีไหลในวงจรจะเกิดการรวมเฟสกับแรงดันท่ีตกครอมตัวตานทาน แตลาหลัง
แรงดันท่ีตกครอมตัวเหนี่ยวนําเปนมุม 90º วัดคากําลังไฟฟาจริงได วัดคากําลังไฟฟาจินตภาพ 
เนื่องจากเปนวงจรอนุกรม R–L ท่ีคา R >> ZL  คา P จึงมากกวา Q เสมอ วัดคากําลังไฟฟาปรากฏได 
จึงสรุปไดวาสามารถทดสอบคากําลังไฟฟาของโหลดตัวตานทานและตัวเหนี่ยวนํามาตอกันแบบ
อนุกรมไดถูกตอง 

ผลการทดสอบเม่ือนําตัวตานทาน (136 Ω 300 W)  และตัวเก็บประจุ (C 30 µF) มาตอกัน

แบบอนุกรมและตอเขากับแหลงกําเนิดแรงดันไฟฟากระแสสลับ ผลท่ีไดกระแสไฟฟาในวงจรจะ

นําหนาแรงดันไฟฟาเสมอ วัดคาแรงดันไฟฟาได วัดคากําลังไฟฟาจริงได ซ่ึงปกติจะแปรผันตรงกับคา

ความตานทาน วัดคากําลังไฟฟาจินตภาพได เนื่องจากประกอบดวยตัวตานทานและตัวเก็บประจุตอ

กันแบบอนุกรม จึงมีคาเปนลบเสมอ วัดคา PF ได และคากําลังไฟฟา Q จะแปรผกผันกับคาความ

ตานทานท่ีนํามาตออนุกรม เนื่องจากกระแสไฟฟาท่ีไหลในวงจรจะเกิดการรวมเฟสกับแรงดันไฟฟาตก

ครอมตัวตานทานแตนําหนาแรงดันไฟฟาท่ีตกครอมตัวเก็บประจุเปนมุม 90º จึงสรุปไดวาผลการ

ทดสอบเปนคาท่ียอมรับได สามารถตอวงจรและใชงานมาตรวัดกําลังไฟฟาแบบมาตรฐานสําหรับวัด

และทดสอบคากําลังไฟฟาจริง, กําลังไฟฟาปรากฏ, กําลังไฟฟาจินตภาพและคาปริมาณไฟฟาอ่ืน ๆ ท่ี

สัมพันธกันของโหลดแตละชนิดได  
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การทดสอบคุณภาพของชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาชนิดดิจิตอลแบบท่ัวไป 

ตารางท่ี 5.9 ผลการทดสอบคากําลังไฟฟาโดยประมาณของโหลดชนิดตาง ๆ  

 

บันทึกผล 
P(W) VAC(V) I(A) PF 

ใชได 
ใช

ไมได 
ใชได 

ใช

ไมได 
ใชได 

ใช

ไมได 
ใชได 

ใช

ไมได 

หลอดไส (25 W)         

หลอดไส LED (5 W)         

หลอดคอมแพค (11 W)         

หลอด LED (6 W)         

หมอแปลง 

ไมมีโหลด         

มีโหลด 

ใช R 136 Ω 
 

 
 

 
 

 
 

 

สวิตช 

อัตโนมัติ 

 

หลอดดับ         

หลอดติด 

หลอดไส (25 W) 
 

 
 

 
 

 
 

 

ผลการทดสอบคากําลังไฟฟาโดยประมาณของโหลดชนิดตาง ๆ จากตารางท่ี 5.9 หลอดไส 
25 W วัดคากําลังจริงได แตความคลาดเคลื่อนข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ โดยเฉพาะกําลังไฟฟา
จริง จะแปรผันตรงกับคาแรงดันไฟฟากระแสสลับขณะทดสอบ ซ่ึงคากําลังจะเพ่ิมหรือลดตาม
แรงดันไฟฟาขณะทดลองตลอดเวลา นอกเหนือจากความคลาดเคลื่อนปกติของมาตรวัดกําลังไฟฟา
และวัดคา PF ไดเปนไปตามคุณสมบัติของโหลด R ท่ีใชผลิตหลอดไส  

ผลการวัดหลอดไส LED ขนาด 5 W วัดคากําลังจริงได ซ่ึงเกิดความคลาดเคลื่อนสูง โดยอาจ
เกิดจากขีดกําจัดของมาตรวัดในการใชวัดคาต่ํา ๆ สงผลใหความคลาดเคลื่อนจะสูง เนื่องจาก
ออกแบบมาเพ่ือใหใชวัดคากําลังไฟฟามาก แตเพ่ือใหเกิดการเรียนรูมาตรวัดกําลังไฟฟาท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงอาจมีประเด็นท่ีทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนสูง ถือวาไมผิดเง่ือนไข เนื่องจากเปนการทดลอง
ระดับพ้ืนฐาน สวนคา PF วัดได มีคุณสมบัติเปนตัวเหนี่ยวนํา ดวยเหตุผลวาตัวตานทานหรือเสนลวดท่ี
นํามาขดจะมีคาความเหนี่ยวนํารวมดวยเสมอ ไมใชเกิดข้ึนไดเฉพาะโหลดหมอแปลงหรือขดลวดไฟฟา 

ผลการวัดหลอดคอมแพคขนาด 11 W วัดคากําลังจริงไดถูกตอง วัดคา PF ได มีคุณสมบัติ
เปนตัวเหนี่ยวนํา ดวยเหตุผลจากโครงสรางและวงจรของหลอดคอมแพคภายในเปนวงจรแหลงจายไฟ
แบบสวิตชิงมีโหลดหมอแปลงความถ่ีสูง เปนตัวจายแรงดันใหหลอด จึงทําใหเกิดคาความเหนี่ยวนํา
รวมกับคาตัวตานทาน เนื่องจากวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ัวไปจะมีคุณสมบัติเปนตัวตานทานเสมอ แต
ผลรวมอาจมีคาความเหนี่ยวนําหรือคาความจุปนรวมกับตัวตานทานได 
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ผลการวัดหลอด LED ขนาด 6 W วัดคากําลังไฟฟาจริงได มีคาท่ีใกลเคียงกัน วัดคา PF ได มี
คุณสมบัติเปนตัวเหนี่ยวนํา วิเคราะหจากกลองไดรเวอรท่ีติดมาพรอมชุดหลอด ซ่ึงเปนตัวคอนเวอร
เตอรเปลี่ยนไฟกระแสสลับเปนไฟกระแสตรงไปเลี้ยงหลอดแอลอีดี ซ่ึงวงจรภายในเปนแหลงจาย
จายไฟแบบสวิตชิงมีหมอแปลงเปนโหลดแลวใชไดโอดและตัวเก็บประจุเปลี่ยนใหเปนแรงดันไฟฟา 

ผลการวัดและทดสอบคากําลังไฟฟาของหมอแปลง พบวาขณะมีโหลดเกิดกําลังไฟฟาจริง 
เพ่ิมข้ึนเล็กนอย ตามโหลดท่ีนํามาตอทําใหคากําลังไฟฟาจริงเพ่ิมข้ึนเล็กนอย เปนไปตามคุณสมบัติ
ของโหลด L  

ผลการวัดและทดสอบคากําลังไฟฟาของสวิตชอัตโนมัติ พบวาขณะหลอดติดวัดกําลังไฟฟา
จริงได วัดคา PF ได เปนไปตามคุณสมบัติของโหลด C โดยวิเคราะหแหลงจายภายในสวิตชอัตโนมัติท่ี
มีตัวเก็บประจุเปนโหลด  

จึงสรุปไดวาผลการทดสอบเปนคาท่ียอมรับได สามารถตอวงจรและใชงานมาตรวัดกําลัง 
ไฟฟาชนิดดิจิตอลแบบท่ัวไป สําหรับวัดและทดสอบคากําลังไฟฟาจริง และคํานวณหาคาตัวประกอบ
กําลังของโหลดชนิดตาง ๆ ไดถูกตอง  
 

จากรูปท่ี 5.5 เปนชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัดไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ท่ีสมบูรณ ซ่ึงออกแบบใหมีความเหมาะสมและหลากหลายสอดคลองกับการเรียนรู

เก่ียวกับการใชงานวัตตมิเตอร วารมิเตอร และเพาเวอรแฟกเตอร  

 

(ก) ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
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(ข) ดานบนชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

(ค) ดานขางชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

รูปท่ี 5.5 ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

6. ประสิทธิภาพของชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 
2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  มีคาเฉลี่ย E1/E2  เทากับ  
84.33/85.17  ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว E1/E2  เทากับ 80/80 

7. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 
2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  มีคาเทากับ 0.7614  แสดงวา  
นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมจากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 76.14 

8. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  มีคา 
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เฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ  22.77  และคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ  51.10 ซ่ึงแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

9. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน วิชาเครื่องมือ
วัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 
2556 โดยภาพรวม พบวา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.34  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.46 

10. ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส    
รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับเหมาะสมมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.28  
 

อภิปรายผล  
 
 จากการออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   
รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556   มีประเด็นท่ีนํามา
อภิปรายผลดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105– 
2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  พบวา มีประสิทธิภาพเทากับ 84.33/ 
85.17  หมายความวา นักเรียนท้ังหมดไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําใบงานและแบบทดสอบหลังเรียน
ของแตละชุด ท้ัง 15 ชุด  คิดเปนรอยละ 84.33  และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ  85.17 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีต้ังไว  อาจเนื่องมา 
จากสาเหตุดังตอไปนี้  ชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 ท่ีพัฒนาข้ึนไดผานกระบวนการข้ันตอนในการ
จัดทําอยางเปนระบบและวิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสม โดยไดศึกษาจาก
หลักสูตร  เนื้อหา เทคนิคและวิธีการจากเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือใหผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคการ
เรียนรูท่ีกําหนดไว  ดังท่ี สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2545 : 57- 58) ระบปุระโยชนของชุดการสอน 
ซ่ึงสอดคลองกับ บุญเก้ือ ควรหาเวช (2543 : 110 -111) ดังนี้ 1) สงเสริมการเรียนรายบุคคล ผูเรียน
เรียนไดตามความสามารถ ความสนใจตามเวลา และโอกาสท่ีเหมาะสมของแตละคน 2) ชวยขจัด
ปญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการสอนชวยใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเอง หรือตองการความ
ชวยเหลือจากผูสอนเพียงเล็กนอย 3) ชวยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผูเรียนสามารถ
นําเอาชุดการสอนไปใชได ทุกสถานท่ีและทุกเวลา 4) ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและ
ความม่ันใจใหแกครู เพราะชุดการสอน ถูกจัดเปนหมวดหมู สามารถนําไปใชไดทันที 5) เปนประโยชน
ในการสอนแบบศูนยการเรียน  6) ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย  7) เปดโอกาสให
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจ แสวงหาความรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม  8) ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ และ 9) 
ชวยฝกใหผู เรียนรูจักเคารพ นับถือความคิดเห็นของผู อ่ืน   รวมไปถึงผานการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญและไดผานการทดลอง  แบบรายบุคคล  แบบกลุมยอย และแบบภาคสนาม  เพ่ือนํามา
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ปรับปรุงใหมีความสมบูรณ  สอดคลองกับงานวิจัยของ  สุเมธ  แยมชุติ (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการ 
ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชายานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
(1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับชุดการสอน (2) เพ่ือพัฒนาชุดการสอนวิชาการวัด
ละเอียด ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขางานยานยนต (3) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนตอชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
ชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด  (5) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอชุดการสอนวิชางานวัด
ละเอียดชางยนต นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชายานยนต วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมูบานครู  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  ชุดการสอนท่ีสรางข้ึนมีคา E1 เทากับ 83.91 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไวและคา E2  เทากับ 83.18 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดให  สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุชาดา ถึกสถิต (2557 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล วิชา
โครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอร ทางดานฮารดแวร  สําหรับนักศึกษา 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
จังหวัดระยอง  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) พัฒนาชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ 
คอมพิวเตอร  เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวรสําหรับนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (2) ศึกษาความกาวหนาทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวย ชุด
การสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดาน
ฮารดแวรท่ีผลิตข้ึน (3) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนรายบุคคล 
วิชาโครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร  และ (4) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนดวยชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร 
เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร ผลการวิจัยปรากฏวา  ชุดการสอนรายบุคคล 
วิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร มี
ประสิทธิภาพ 80.14/80.28 เปนไปตามเกณฑ 80/80 สอดคลองกับงานวิจัยของ  เสาวลักษณ 
สุวรรณรงค (2558:บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง  การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การควบคุม
การเคลื่อนท่ีของหุนยนต เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดการสอนเรื่อง
การควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนตเพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือและใชปญหาเปนฐานหุนยนตท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบการคิดอยาง
เปนระบบของนักเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุดการสอนสําหรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือและใชปญหาเปนฐานท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 3) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอชุดการสอน 
เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนต เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5  ผลการวิจัยพบวา  ชุดการสอนเรื่องการควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนต  เพ่ือ
เสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและใชปญหาเปนฐาน มี
ประสิทธิภาพ เทากับ 73.67/74.20 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดท่ี 70/70 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของทรงธรรม  ดีวาณิชสกุล และคณะ (2559 : บทความวิจัย) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและ
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หาประสิทธิภาพชุดการสอนสมรรถนะรายวิชา “วิชาคณิตศาสตรยานยนต” หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบวา ชุดการสอนท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพเทากับ 78.61/72.85  ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 70/70 

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 
2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  มีคาเทากับ 0.7614  แสดงวา  
นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมจากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 76.14  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูรายงานไดจัด
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  ซ่ึงนักเรียนไดศึกษาหาความรูและทําความเขาใจดวยตนเองซ่ึงเปนประสบการณตรง
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังสอดคลองกับการพัฒนาสติปญญาของนักเรียน ซ่ึงชุด
การสอนนั้นมุงเนนใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน รูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง
โดยเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนออนจะเรียนรูไดผลมากยิ่งข้ึน เพราะในกลุมเด็กเกงจะชวยอธิบาย และ
รวมกันคิด  โดยตลอดในทุกกิจกรรมท่ีกําหนดใหฝกปฏิบัติ ดังท่ี ชัยยงค  พรหมวงศ และคนอ่ืนๆ 
(2526 : 197) กลาวถึง แนวคิด หลักการ และทฤษฏีตางๆ ท่ีนําไปสูการผลิตชุดการสอน มี 5 ประการ 
ดังนี้  แนวคิดท่ี 1 เปนแนวคิดตามหลักจิตวิทยาท่ีเก่ียวกับทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึง
นักการศึกษาไดนําแนวคิดนี้มาจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียน โดยการจัดการศึกษาท่ีใหอิสระในการเรียนรูดวยตนเองตามกําลังความสามารถของแตละคน 
แนวคิดท่ี 2 เปนแนวคิดท่ีพยายามจะเปลี่ยนการจัดการสอนจากแบบเดิมท่ียึดครูเปนศูนยกลาง ซ่ึงมี
ครูเปนแหลงความรู มาเปนแบบของการนําประสบการณ และสื่อประสมท่ีตรงตามเนื้อหา ในรูปของ
ชุดการสอนโดยใหนักเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองจากชุดการสอน   แนวคิดท่ี 3 เปนแนวคิดท่ี
พยายามจะจัดระบบการผลิต และการใชอุปกรณการสอนไวเปนไปในรูปสื่อประสมโดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือเปลี่ยนจากการใชสื่อในการชวยครูสอนมา เปนชวยนักเรียน  แนวคิดท่ี 4 เปนแนวคิดท่ีพยายาม
จะสรางปฏิสัมพันธใหเกิดข้ึนระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดลอม โดยนําสื่อการ
สอนและทฤษฎีของกระบวนการกลุมมาใชในการประกอบกิจกรรมรวมของนักเรียน และแนวคิดท่ี 5 
เปนแนวคิดท่ียึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู มาจัดสภาพการเรียนรูเพ่ือใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ โดย
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวมในการเรียนดวยตนเอง โดยทราบวา การตัดสินใจหรือการทํางาน
ของตนถูกตอง หรือผิดในทันที มีการเสริมแรง ทําใหนักเรียนไดเกิดความภาคภูมิใจท่ีตนทําไดถูกหรือ
คิดถูก อาจจะทําใหกระทําพฤติกรรมนั้นอีกในอนาคต และการท่ีคอยเรียนรู ไปทีละข้ันตาม
ความสามารถ และความสนใจของนักเรียนเอง โดยไมตองมีใครมาบังคับ  สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุชาดา ถึกสถิต (2557 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล วิชา
โครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอร ทางดานฮารดแวร  สําหรับนักศึกษา 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปท่ี1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค ระยอง 
จังหวัดระยอง  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) พัฒนาชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ 
คอมพิวเตอร  เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวรสําหรับนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (2) ศึกษาความกาวหนาทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวย ชุด
การสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดาน
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ฮารดแวรท่ีผลิตข้ึน (3) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนรายบุคคล 
วิชาโครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร  และ (4) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนดวยชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร 
เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร ผลการวิจัยปรากฏวา  ดัชนีประสิทธิผลของชุด
การสอนบคุคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร  
มีคาเทากับ 0.7550  หมายความวา  นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึน  คิดเปนรอยละ 75.50  และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ เอกพันธ พาเจริญ (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง  การพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องสายอากาศ ไมโครสตริป สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี  การวิจัยนี้
มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องสายอากาศไมโครสตริป สําหรับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนเรื่อง
สายอากาศ ไมโครสตริป สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี  ผลการวิจัยพบวา  ดัชนี ประสิทธิผลของ
ชุดการสอน เรื่อง สายอากาศ ไมโครสตริป สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีคาเทากับ 0.7287  
หมายความวา  นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึน  คิดเปนรอยละ 72.87  

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรูดวยชุดการสอน  วิชา
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช 2556  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  การท่ีผลการศึกษา
เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการเรียนโดยใชชุดการสอนท่ีผูรายงานพัฒนาข้ึน  สามารถทําใหผูเรียนไดรับ
การฝกเปนรายบุคคล  ดังท่ี เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2528 : 292-293) ไดกลาวถึงหลักการและทฤษฎี
ท่ีใชในการสรางชุดการสอนซ่ึงสามารถนํามาใชในการสรางชุดการสอน ดังนี้ 1) ความแตกตางระหวาง
บุคคล (Individual Differences) นักการศึกษาไดนําหลักจิตวิทยาในดานความแตกตางระหวาง
บุคคลมาใชเพราะถือวาการสอนนั้นไมสามารถจะปนผูเรียนใหเปนพิมพเดียวกันไดในชวงเวลาท่ีเทากัน 
เพราะผูเรียนแตละคนจะเรียนรูตามวิถีทางของเขาและใชเวลาเรียน ในเรื่องหนึ่งๆ ท่ีแตกตางกันไป 
ความแตกตางเหลานี้มี ความแตกตางในดานความสามารถ (Ability) สติปญญา (Intelligence) ความ
ตองการ (Need) ความสนใจ (Interest) รางกาย (Physical) อารมณ (Emotion) และสังคม (Social) 
ดวยเหตุผลท่ีคนเรามีความแตกตางกันดังกลาว ผูสรางชุดการสอน จึงพยายามท่ีจะหาวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการท่ีจะทําใหผูเรียนไดเรียนอยางบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไวในชุดนั้น 
ๆ ซ่ึงวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดวิธีหนึ่งก็คือ การจัดการสอนรายบุคคล หรือการจัดการสอนตามเอกัตภาพ
หรือการศึกษาดวยตนเองซ่ึงลวนแตเปนวิธีสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามความ
แตกตางของแตละคน 2) การนําสื่อประสมมาใช (Multi-media Approach) เปนการนําเอาสื่อการ
สอนหลายประเภทมาใชสัมพันธกันอยางมีระบบ ความพยายามอันนี้ก็เพ่ือท่ีจะเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนจากเดิมท่ีเคยยึดครูเปนแหลงใหความรูหลัก มาเปนการจัดประสบการณ ใหผูเรียนเรียนดวย
การใชแหลงความรูจากสื่อประเภทตางๆ  3) ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) เปนจิตวิทยาการ
เรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนได 3.1) เขารวมกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง  3.2) ตรวจสอบผลการ
เรียนของตนเองวาถูกหรือผิดไดทันที   3.3)  มีการเสริมแรง คือ ผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ ดีใจท่ี
ตนเองทําไดถูกตอง เปนการใหกําลังใจท่ีจะเรียนตอไป ถาตนเองทําไมถูกตองจะไดทราบวาท่ีถูกตอง
นั้นคืออะไร จะไดไตรตรองพิจารณาทําใหเกิดความเขาใจ ซ่ึงจะไมทําใหเกิดความทอถอยหรือสิ้นหวัง



 

383 

ในการเรียน เพราะเขามีโอกาสท่ีจะสําเร็จไดเหมือนคนอ่ืนเหมือนกัน  3.4) เรียนรูไปทีละข้ันตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเอง  4) การใชการวิเคราะหระบบ (System Analysis) เปนการ
นําเอาการวิเคราะหระบบมาใชโดยจัดเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวัยของผูเรียนทุก
สิ่งทุกอยางท่ีจัดไวในชุดการสอนจะสรางข้ึนอยางมีระบบจะตองมีการตรวจเช็คทุกข้ันตอนและทุก
อยางจะตองสัมพันธสอดคลองกันเปนอยางดี มีการทดลองปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ
มาตรฐานเปนท่ีเชื่อถือไดจึงจะนําออกใช  สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติภพ  ไกรเพชร (2555 : 
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ชุดการสอนการทํางานของเซนเซอรเครื่องยนตดีเซลคอมมอล
เรล การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางชุดการสอน หาคุณภาพ หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน และหาความพึงพอใจของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยใช
คา t ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ 33.99 พบวาเม่ือนําไปเทียบกับคา t ในตารางคาวิกฤตท่ีระดับนัยสําคัญ
ท่ี 0.05 คา df มีคาเปน 85 นําคาท่ีไดเปดตาราง t  มีคาเปน 1.6630 ดังนั้นคา t ท่ีคํานวณไดมีคาสูง
กวาคาวิกฤตของ t จากตาราง แสดงวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน โดยมีคะแนนสอบหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคลองกับงานวิจัยของสุเมธ  แยม
ชุติ (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต 
นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชายานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับชุดการสอน (2) 
เพ่ือพัฒนาชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขางานยานยนต 
(3) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตอชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด (4) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด (5) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน
ท่ีมีตอชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 
สาขาวิชายานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู   ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู เขตหนองเเขม 
กรุงเทพฯ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของทรงธรรม  ดีวาณิชสกุล และคณะ (2559 : บทความวิจัย) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพชุดการสอนสมรรถนะรายวิชา “วิชาคณิตศาสตรยานยนต” หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิธีดําเนินการวิจัย  ผลการวิจัย พบวา ชุด
การสอนท่ีสรางข้ึนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
 4.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุด
การสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 โดยภาพรวม พบวา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.34  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.46 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนดวยชุดการสอน  
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช 2556  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนปรึกษาหารือในการตอบคําถาม 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นสถานการณ หรือทําความเขาใจเนื้อหาท่ีเปน
ความคิดรวบยอดท่ีกําหนดให  มีการปรึกษาหารือกัน พูดคุย  ซักถาม และอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการเรียน  มีเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียน  



 

384 

สงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติภพ  ไกรเพชร 
(2555:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ชุดการสอนการทํางานของเซนเซอรเครื่องยนตดีเซลคอม
มอลเรล การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางชุดการสอน หาคุณภาพ หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน และหาความพึงพอใจของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอชุด
การสอนการทํางานของเซนเซอรของเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล โดยรวมท้ังหมด มีความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.50, S.D.= 0.26) ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว  สอดคลองกับ
งานวิจัยของสุชาดา ถึกสถิต (2557 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน
รายบุคคล วิชาโครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอร ทางดานฮารดแวร  
สําหรับนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) พัฒนาชุดการสอน
รายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร
สําหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด (2) ศึกษาความกาวหนาทางการเรียน
ของนักศึกษาท่ีเรียนดวย ชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสราง
ระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวรท่ีผลิตข้ึน (3) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู
โดยใชชุดการสอนรายบุคคล วิชาโครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอร
ทางดานฮารดแวร  และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนดวยชุดการสอนรายบุคคลวิชา
โครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร ผลการวิจัยปรากฏ
วา  นักศึกษาท่ีเรียนดวยชุดการสอนรายบุคคล มีความพึงพอใจตอชุดการสอนรายบุคคลอยูในระดับ
มาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกพันธ พาเจริญ (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย 
เรื่อง  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องสายอากาศไมโครสตริป สําหรับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง
สายอากาศไมโครสตริป สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดการสอน เรื่องสายอากาศ ไมโครสตริป สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัย
พบวา ผลของการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจ ตอชุดการสอนอยูใน
ระดับมาก ( X  = 4.09)  
 5.  ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   
รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับเหมาะสมมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.35  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทากับ  0.28  เห็นวามี
ประสิทธิภาพ นําไปใชในการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถการเรียนรูของนักเรียนไดจริง  อาจ
เนื่องมาจากชุดการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีการวางแผนและพัฒนาอยางเปนระบบ ปรับปรุงแกไขหลายครั้ง
โดยคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  สอดคลองกับงานวิจัยของสุเมธ  แยมชุติ (2557 : บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต นักเรียนระดับชั้น 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชายานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู  งานวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับชุดการสอน (2) เพ่ือพัฒนาชุด
การสอนวิชาการวัดละเอียด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขางานยานยนต (3) เพ่ือศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตอชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด (5) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอชุดการ
สอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาชาง
ยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู   ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอชุดการ
สอน  อยูในระดับมาก ( X  =4.29) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ .37 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เสาวลักษณ สุวรรณรงค (2558:บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง  การพัฒนาชุด
การสอน เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนต เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1) พัฒนาชุดการสอนเรื่องการควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนตเพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและใชปญหาเปนฐานหุนยนตท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2) 
เปรียบเทียบการคิดอยางเปนระบบของนักเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุดการสอนสําหรับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือและใชปญหาเปนฐานท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผูสอนท่ีมีตอชุดการสอน เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนต เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปน
ระบบ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอชุดการ
สอน เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนต เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ  ภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย ( X = 4.45 , S.D. = 0.50) 

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   
รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  ทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน  และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  ตอการจัดการเรียนรู 
โดยใชชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 

 

ขอเสนอแนะ 
 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

  1.1  ผูสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  ควรนําชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 
ท่ีผูรายงานคนควาสรางและพัฒนาข้ึนนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู   
      1.2  ครูควรศึกษาวิธีการสอนและเทคนิคใหเขาใจกอนนําไปใช และควรทําความเขาใจ
กับการเรียนเพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   1.3 ครูตองพยายามใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ 
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู เปดโอกาสแกผูเรียนทุกคนเทาๆกันชี้ใหเห็นความสําคัญของ
ตนเองและผูอ่ืน ควรกระตุนและใหกําลังใจนักเรียนใหเกิดความม่ันใจในการเรียน และกลาแสดงความ
คิดเห็นของตนเองตอกลุม และมีความรับผิดชอบในภาระงาน  
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   1.4  ครูผูสอนควรแจงผลการปฏิบัติกิจกรรมทันที เชน ผลการตรวจแบบฝกหัด ใบงาน  
การทําแบบทดสอบแตละชุดการสอน  และผลประเมินกิจกรรมกลุมรวมมือ  การเสนอผลงานท่ีปาย
นิเทศหนาชั้นเรียนท่ีตัวแทนกลุมตองใหคะแนนซ่ึงกันและกัน  ครูผูสอนตองคอยสังเกตเพ่ือนอาจไม
เท่ียงตรง ครูใหคะแนนทุกข้ันตอนเพ่ือเปนการกระตุนนักเรียนใหความรวมมือและปรับปรุงแกไข 
ในทุกกิจกรรม 
 2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในครั้งตอไป 

  2.1 ควรนําเอาชุดการสอน  วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 
2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  ไปทําการศึกษากับเนื้อหาวิชาอ่ืน 
หรือในเรื่องอ่ืน ๆ 
        2.2 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาชุดการสอน 
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช 2556  กับรูปแบบวิธีการสอนอ่ืนๆ หรือกับนักเรียนตางระดับกัน หรือชวงชั้นท่ีตางกัน 
   2.3  ควรทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู กับวิชาอ่ืน ๆ  โดยใชวิธีดวยแบบ
กลุมรวมมือ (Learning Together)  กับวิธีการสอนอ่ืน ๆ   เชน  วิธีการสอนแบบบูรณาการวิธีการ
สอนแบบโครงงาน  วิธีการสอนแบบ 4   MAT  ฯลฯ 
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