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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
เครื่องมือวัดไฟฟ าและอิ เ ล็กทรอนิกส รหัสวิช า 2105–2004 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เลมนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและ
ความชวยเหลือเปนอยางดีจาก นายอุดมภูเบศวร สมบูรณเรศ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ที่สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา และใหกําลังใจดวยดีตลอดมา ผูรายงานขอขอบพระคุณเปนอยาง
สูงไว ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ไดแก 1) รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย ตําแหนง อาจารย
ประจําภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2) รศ.ดร.นิสัย เฟอง
เวโรจนสกุล
ตําแหนง รักษาการหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและระบบซอฟตแวร วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
3) นายอนุรักษ ชนะกุล
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ ดรธานี 4) นายรั ช วิ ทย เมธี โ ชติ เ ศรษฐ ตํ าแหน ง รองผู อํ า นวยการเชี่ ย วชาญ
วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง และ 5) นายสมพร ออนเกตุพล ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคลําพูน ที่กรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไข
เครื่องมือในการศึกษาวิจัยเปนอยางดียิ่ง
ขอขอบคุณ คณะครูในแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคายที่ชวยเหลือ
แนะนํา สงเสริมใหกําลังใจ และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทุกคนที่ใหความรวมมือในทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ และเก็บ
รวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จนประสบความสําเร็จ
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากรายงานการวิจัยครั้งนี้ ผูรายงานขอมอบเปนเครื่องบูชาแด
พระคุณบิดา มารดา ตลอดจนครู-อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน

อังคณา อัตถาพร
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บทคัดยอ
รายงานการออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 นี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อออกแบบสราง
ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน 2) เพื่อออกแบบสรางชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ
ปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน 3) เพื่อออกแบบสรางชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
อัตโนมัติที่มีระบบปองกัน 4) เพื่อออกแบบสรางชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการ
วัดแอนะลอกมัลติมิเตอร 5) เพื่อออกแบบสรางชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 6)
เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 7) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80/80 8) เพื่อศึกษาดัชนี
ประสิ ท ธิ ผ ลของผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช ชุ ด การสอน วิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 9) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชชุดการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 กอนเรียนและหลังเรียน 10) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนตอการเรียนรูโดยใชชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 21052004 11) เพื่อประเมินชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004
โดยครูที่ไดรับการเผยแพรที่มีตอชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 21052004 การดําเนินการโดยใชรูปแบบการออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบบ
กลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน ปวช.1 กลุม 1 จํานวน 20 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาประกอบดวย 1) ชุดการ
สอน วิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส รหั ส วิ ช า 2105-2004 จํ า นวน 15 หน ว ย 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 2 ฉบับ คือ 2.1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียน จํานวน 60 ขอ มีคาความยาก (P) ตั้งแต 0.22 ถึง 0.78 และมีคาอํานาจจําแนก (B)

ค
ตั้งแต 0.25 ถึง 0.83 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.847 2.2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 60 ขอ มีคาความยาก (P) ตั้งแต 0.22 ถึง 0.93 และมีคาอํานาจ
จําแนก (B) ตั้งแต 0.21 ถึง 0.92 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.883 4) แบบสอบถาม
ความพึ งพอใจของนั กเรี ย นที่ มีตอการจัดการเรีย นการรูโ ดยใชชุ ดการสอน วิ ชาเครื่องมือวัดไฟฟ าและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 มีลักษณะเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5
ระดับ จํานวน 15 ชุด และ 5) แบบประเมินชุดการสอน โดยครูที่ไดรับการเผยแพรที่มีตอชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 มีความเหมาะสมเทากับ 1.00 แสดงวา
ขอคําถามมีความสอดคลองกับคุณลักษณะที่ตองการวัดทุกขอคําถาม การวิเคราะหขอมูลโดยการใชคา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาประสิทธิภาพ คาดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบคาที
ผลการศึกษาพบวา
1. ไดชุดการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยชุดฝก จํานวน 5
เครื่อง ดังนี้
1.1 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
1.2 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
1.3 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
1.4 ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร
1.5 ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดทางไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
1.6 เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004
2. ประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105–2004 มีคาเฉลี่ย E1/E2 เทากับ 84.33/85.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว E1/E2 เทากับ
80/80
3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบั ตรวิ ชาชี พ พุทธศักราช 2556 มีคาเทากั บ 0.7614 แสดงว า
นักเรียนมีคะแนนเพิ่มจากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 76.14
4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 มีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ 22.77 และ
คาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 51.10 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 โดยภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.46
6. ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.28
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Report, design, build and develop teaching sets To develop learning achievement
Electrical and electronic instruments, course code 2105-2004 Professional Certificate
Program, BE 2556
Angkana Autthaporn
Abstract
The purpose of this research is 1) to design, create an analog multitasking
training set with a protection system 2) In order to design, create a series of digital
impulse digital tuners, select a range with a security system 3) to design, create training
sets Digital multi-selector with automatic protection system 4) To design, create
training sets for multitasking operations. And experimenting to expand the analog
multimeter measurement range 5) to design, construct, train power gauge and
impedance kits Electrical and electronic measuring instruments 6) To find out the
efficiency of the instruction set Electrical instrumentation and Electronic Code 21052004 according to the standard criteria set 80/80 7) To compare achievement Student
learning Vocational certificate level Studying from organizing learning activities by using
the instructional package Electrical and electronic measuring instruments, course code
2105-2004 before and after study Sample groups used in research This time is the
student's vocational certificate 1, group 1, number 20, semester 1, academic year 2017,
tools for development Consists of 1) Teaching Tools for Electrical and Electronic
Measuring Instruments, Course Code 2105-2004, 15 units. 2) Learning achievement test
3) Student satisfaction questionnaire on learning management By using the instruction
set of electrical and electronic measuring instruments, course code 2105-2004, the
results of the research were as follows: 1) the teaching kit Electrical and electronic
measuring instruments Consisting of 5 training units 2) the efficiency of the teaching set
Electrical and electronic measuring instruments, course code 2105–2004, with average
E1 / E2 equal to 84.33 / 85.17 3) Students who have been learning by using teaching
sets Electrical and electronic measuring instruments, course code 2105–2004 with an
average score of 22.77, and an average of 51.10, which is different. With statistical
significance at the level of .05
Keywords : design, creation and development of teaching sets, teaching sets,
development

จ

สารบัญ
เรื่อง

หนา

กิตติกรรมประกาศ......................................................................................................................
บทคัดยอภาษาไทย.....................................................................................................................
บทคัดยอภาษาอังกฤษ................................................................................................................
สารบัญ.......................................................................................................................................
สารบัญตาราง.............................................................................................................................
สารบัญภาพ................................................................................................................................
บทที่ 1 บทนํา............................................................................................................................
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา......................................................................
วัตถุประสงคของการศึกษา..........................................................................................
สมมติฐานของการศึกษา..............................................................................................
ขอบเขตของการศึกษา.................................................................................................
ประโยชนของการศึกษา...............................................................................................
นิยามศัพทเฉพาะ.........................................................................................................
บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ...................................................................................
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม........
นวัตกรรมการศึกษา....................................................................................................
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุดการสอน...............................................................................
การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน...................................................................
การหาคาดัชนีประสิทธิผล............................................................................................
ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...................................
เอกสารประกอบการสอน.............................................................................................
ความพึงพอใจ..............................................................................................................
งานวิจัยที่เกี่ยวของ.......................................................................................................
บทที่ 3 วิธีดําเนินการศึกษา........................................................................................................
ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา........................................................................................
ประชากรและกลุมตัวอยาง..........................................................................................
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา............................................................................................
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา.................................................................
การออกแบบสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ..........................................................
รูปแบบการศึกษา........................................................................................................
วิธีดําเนินการศึกษา.....................................................................................................
การวิเคราะหขอมูล......................................................................................................
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล....................................................................................

ก
ข
ง
จ
ช
ฑ
1
1
4
5
6
7
8
11
11
18
21
37
42
43
51
59
63
71
72
74
74
75
81
288
289
290
290

ฉ

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล..................................................................................................
สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอขอมูล.............................................................................
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล..........................................................................................
ผลการวิเคราะหขอมูล.................................................................................................
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ.............................................................................
วัตถุประสงคของการศึกษา..........................................................................................
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา...........................................................................................
วิธีดําเนินการศึกษา......................................................................................................
การวิเคราะหขอมูล......................................................................................................
สรุปผลการศึกษา.........................................................................................................
อภิปรายผล..................................................................................................................
ขอเสนอแนะ................................................................................................................
บรรณานุกรม................................................................................................................................
ภาคผนวก.....................................................................................................................................
ภาคผนวก ก รายนามผูเชี่ยวชาญ และหนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ
ตรวจผลงานและตรวจสอบเครื่องมือ......................................................
ภาคผนวก ข ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556…………………………………………………………………........
ภาคผนวก ค คะแนนประจําหนวยของวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556......................................................................................................
ภาคผนวก ง ผลการประเมินชุดการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556......................................................................................................
ภาคผนวก จ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล..................................................
ภาคผนวก ฉ คุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม...............................................
ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหขอมูล...........................................................................
ภาคผนวก ซ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ............................................................
ภาคผนวก ฌ รายชื่อนักเรียนกลุมตัวอยาง... .............................................................
ประวัติผูรายงาน...........................................................................................................................

295
295
295
296
357
357
358
359
359
360
379
385
387
395
396
421
429
445
491
547
591
593
597
599

ช

สารบัญตาราง
ตารางที่

หนา

3.1
3.2
3.3
3.4

79
130
130
131

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

การนํานวัตกรรมชุดการสอนที่ออกแบบสรางมาใชรวมกับใบงานที่พัฒนาขึ้นใหม
การกําหนดคาแรงดันไฟฟากระแสตรงอางอิงที่ครอบคลุมพิสัยวัดมัลติมิเตอรทุกชนิด
การกําหนดคากระแสไฟตรงอางอิงที่ครอบคลุมพิสัยการวัดของมัลติมิเตอรทุกชนิด
การกําหนดคาแรงดันไฟฟากระแสสลับอางอิงที่ครอบคลุมพิสัยการวัดของมัลติมิเตอร
ทุกชนิด
การกําหนดคากระแสไฟสลับอางอิงที่ครอบคลุมพิสัยวัดของดิจิตอลมัลติมิเตอร
ทุกแบบ
เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวง
ของแรงดันอางอิง 0.05 V
เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวง
ของแรงดันอางอิง 0.39 V
เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวง
ของแรงดันอางอิง 2.36 V
เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวง
ของแรงดันอางอิง 6.31 V
เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวง
ของแรงดันอางอิง 39.2 V
เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวง
ของแรงดันอางอิง 232.0 V
เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวง
ของแรงดันอางอิง 272.0 V
เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลจากการจําลองสถานการณของ
กระแสอางอิง 30.0 µA
เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลจากการจําลองสถานการณของ
กระแสอางอิง 1.76 mA
เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลจากการจําลองสถานการณของ
กระแสอางอิง 14.2 mA
เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลจากการจําลองสถานการณของ
กระแสอางอิง 184.0 mA
เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลจากการจําลองสถานการณของ
กระแสอางอิง 450.0 mA
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3.18 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวง
ของแรงดันอางอิง 1.80 V
3.19 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวง
ของแรงดันอางอิง 5.40 V
3.20 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวง
ของแรงดันอางอิง 31.0 V
3.21 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวง
ของแรงดันอางอิง 235.0 V
3.22 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวง
ของแรงดันอางอิง 252.0 V
3.23 คาการออกแบบและผลการจําลองสถานการณเปรียบเทียบกับผลทดลองตามเงื่อนไข
ที่กําหนด
3.24 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบและการจําลองสถานการณกับผลการ
ทดลอง สําหรับกระแสไฟสลับอางอิงพิสัย 200 µA ที่คา Iref = 125 µA
3.25 คาการออกแบบและผลการจําลองสถานการณเปรียบเทียบกับผลทดลองตามเงื่อนไข
ที่กําหนด
3.26 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบและการจําลองสถานการณกับผลการ
ทดลอง สําหรับกระแสไฟสลับอางอิงพิสัย 2 mA ที่คา Iref = 1.65 mA
3.27 คาการออกแบบและผลการจําลองสถานการณเปรียบเทียบกับผลทดลองตามเงื่อนไข
ที่กําหนด
3.28 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบและการจําลองสถานการณกับผลการ
ทดลอง สําหรับกระแสไฟสลับอางอิงพิสัย 200 mA ที่คา Iref = 110.0 mA
3.29 คาการออกแบบและผลการจําลองสถานการณเปรียบเทียบกับผลทดลองตามเงื่อนไข
ที่กําหนด
3.30 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบและการจําลองสถานการณกับผลการ
ทดลอง สําหรับกระแสไฟสลับอางอิงพิสัย 10 A ที่คา Iref = 0.55 A
3.31 ผลการทดลองและการคํานวณ จากวงจรรูปที่ 3.174
3.32 ผลการทดลองและการคํานวณ จากวงจรรูปที่ 3.176
3.33 ผลการทดลองและการคํานวณ จากวงจรรูปที่ 3.177
4.1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด DCV
4.2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด ACV
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ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด DCA
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด Ω
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของคุณลักษณะขดลวดเคลื่อนที่ภายใน
ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของวงจรขยายพิสัยวัด DCA ของแอนะลอกมัลติมิเตอร
ที่ออกแบบได
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของวงจรขยายพิสัยวัด DCV ของแอนะลอกมัลติมิเตอร
ที่ออกแบบได
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของวงจรขยายพิสัยวัด ACV ของแอนะลอกมัลติมิเตอร
ที่ออกแบบได
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของวงจรขยายพิสัยวัด Ω ของแอนะลอกมัลติมิเตอรที่
ออกแบบได
ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย DCV
ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย DCA
ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย Ω
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด DCV
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด VAC
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด DCA
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด AC (A~)
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด Ω
ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย DCV
ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย VAC
ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย DCA
ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย AC (A~)
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด VDC
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด VAC
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด DCA
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด AC (A~)
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด Ω
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4.27 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1) ของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556
4.28 ผลการหาประสิทธิภาพ (E2) ของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556
4.29 การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556
4.30 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูพื้นฐานในการวัด
และมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
4.31 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟา
กระแสตรง
4.32 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 3 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ
4.33 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง มาตรวัดกระแสไฟตรง
4.34 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง มาตรวัดความตานทาน
4.35 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 6 เรื่อง มัลติมิเตอรชนิดดิจิตอล
4.36 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 7 เรื่อง โครงสรางและการทํางาน
ของขดลวดเคลื่อนที่
4.37 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 8 เรื่อง การขยายพิสัยวัดกระแส
ไฟตรง
4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 9 เรื่อง การขยายพิสัยวัด
แรงดันไฟฟากระแสตรง
4.39 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 10 เรื่อง การขยายพิสัยวัด
แรงดันไฟฟากระแสสลับ
4.40 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 11 เรื่อง การขยายพิสัยวัด
ความตานทาน
4.41 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 12 เรื่อง มาตรวัดกําลังไฟฟา
4.42 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 13 เรื่อง ออสซิลโลสโคป
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4.43 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 14 เรื่อง เครื่องกําเนิดสัญญาณ
349
4.44 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู เ รี ย น หน ว ยที่ 15 เรื่ อ ง อิ ม พี แ ดนซ ภ ายใน 350
เครื่องมือวัดไฟฟา
4.45 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใช
353
ชุ ดการสอน วิ ช าเครื่ องมื อวั ดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัส วิช า 2105–2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยภาพรวม
4.46 ความคิ ด เห็ น ของครู ผู ส อนที่ มี ต อ ชุ ด การสอน
วิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ า และ 354
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 โดยครูที่ไดรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
5.1 การทดสอบคุณภาพของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
360
5.2 การทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
364
ที่มีระบบปองกัน
5.3 การทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
366
ที่มีระบบปองกัน
5.4 ผลการทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิงแรงดันไฟฟากระแสตรง
369
5.5 ผลการทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิงกระแสไฟตรง
369
5.6 ผลการทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิงแรงดันไฟฟากระแสสลับ
370
5.7 ผลการทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิงกระแสไฟสลับ
370
5.8 ผลการทดสอบคุณภาพของโหลดชนิดตาง ๆ จากมาตรวัดกําลังไฟฟาแบบมาตรฐาน
374
5.9 ผลการทดสอบคากําลังไฟฟาโดยประมาณของโหลดชนิดตาง ๆ
376
ข.1 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1) แบบรายบุคคลของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟา 422
และอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004
ข.2 ผลการหาประสิทธิภาพ (E2) แบบรายบุคคลของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟา 423
และอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004
ข.3 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1) แบบกลุมยอยของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟา 424
และอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004
ข.4 ผลการหาประสิทธิภาพ (E2) แบบกลุม ยอยชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ 425
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004
ข.5 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1) แบบภาคสนามของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟา 426
และอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004
428
ข.6 ผลการหาประสิทธิภาพ (E2) แบบภาคสนามของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004
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ค.1

430

ง.1
ง.2
ง.3
ง.4
ง.5
ง.6
ง.7
ง.8
ง.9
ง.10
ง.11
ง.12
ง.13
ง.14

คะแนนประจําหนวยของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105–2004
ผลการประเมิ น ชุ ดการสอน วิ ช าเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัส วิช า
2105-2004 หน ว ยที่ 1 เรื่ อ ง ความรู พื้ น ฐานในการวั ด และมั ล ติ มิ เ ตอร ช นิ ด
แอนะลอก
ผลการประเมิ น ชุ ดการสอน วิ ช าเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัส วิช า
2105-2004 หนวยที่ 2 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง
ผลการประเมิ น ชุ ดการสอน วิ ช าเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัส วิช า
2105-2004 หนวยที่ 3 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ
ผลการประเมิ น ชุ ดการสอน วิ ช าเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัส วิช า
2105-2004 หนวยที่ 4 เรื่อง มาตรวัดกระแสไฟตรง
ผลการประเมิ น ชุ ดการสอน วิ ช าเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัส วิช า
2105-2004 หนวยที่ 5 เรื่อง มาตรวัดความตานทาน
ผลการประเมิ น ชุ ด การสอน วิ ช าเครื่ อ งมื อวั ด ไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส รหั ส วิ ช า
2105-2004 หนวยที่ 6 เรื่อง มัลติมิเตอรชนิดดิจิตอล
ผลการประเมิ น ชุ ด การสอน วิ ช าเครื่ อ งมื อวั ด ไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส รหั ส วิ ช า
2105-2004 หนวยที่ 7 เรื่อง โครงสรางและการทํางานของขดลวดเคลื่อนที่
ผลการประเมินชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 หนวยที่ 8 เรื่อง การขยายพิสัยวัดของมาตรวัดกระแสไฟตรง
ผลการประเมินชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 หนวยที่ 9 เรื่อง การขยายพิสัยวัดของมาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง
ผลการประเมินชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 หนวยที่ 10 เรื่อง การขยายพิสัยวัดของมาตรวัดแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ
ผลการประเมินชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 หนวยที่ 11 เรื่อง การขยายพิสัยวัดของมาตรวัดความตานทาน
ผลการประเมินชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 หนวยที่ 12 เรื่อง มาตรวัดกําลังไฟฟา
ผลการประเมินชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 หนวยที่ 13 เรื่อง ออสซิลโลสโคป
ผลการประเมินชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 หนวยที่ 14 เรื่อง เครื่องกําเนิดสัญญาณ
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ง.15 ผลการประเมินชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 หนวยที่ 15 เรื่อง อิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา
ฉ.1 แสดงคาความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (IOC)
ของแบบทดสอบกอนเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ฉ.2 แสดงคาความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (IOC)
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556
ฉ.3 แสดงคาความสอดคลองความเหมาะสมของขอความที่แสดงถึงความพึงพอใจและ
ภาษาที่ใช (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใช
ชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ฉ.4 แสดงคาความสอดคลองความเหมาะสมของขอความที่แสดงถึงความคิดเห็นและ
ภาษาที่ใช (IOC) ของแบบประเมินชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 จากการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ฉ.5 แสดงคาความยากงาย (P) และ คาอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ฉ.6 แสดงคาความยากงาย (P) และ คาอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

488
548
551

554

586

557
589

ฑ

ภาพที่
2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26

สารบัญภาพ
ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของพิชิต ฤทธิ์จรูญ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
รูปรางของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงเพื่อนําไปใชในพิสัยการวัดโอหมมิเตอร
วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12V เพื่อใชกับวงจรระบบปองกันมัลติ
มิเตอรชนิดแอนะลอก
วงจรปองกันมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
การตอสายวัดของมัลติมิเตอรแอนะลอก
หนาปดของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
โครงสรางและขนาดมาตรฐานของแผงไฟฟาพลาสติก
การประกบแผงไฟฟาพลาสติกเปนกลองชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบ
ปองกัน
การออกแบบดานหนาของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
โครงสรางภายในของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
ลักษณะดานขางและการติดตั้งหนาปดของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
ลักษณะภายนอกของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
โครงสรางของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
รูปรางของมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัย
วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ใชแทนแบตเตอรี่ 9 V
วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12 V เพื่อใชกับวงจรปองกันฟวสในพิสัย
การวัดกระแสพิสัย 200 mA
วงจรปองกันฟวสพิสัยการวัด 200 mA ของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
วงจรปรับตั้งคากระแส 230mA AC
วงจรปรับตั้งคากระแส 430mA AC
วงจรปรับตั้งคากระแส 4 A AC
วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12 V เพื่อใชกับวงจรปองกันฟวสในพิสัย
การวัดตัวเก็บประจุ
วงจรปองกันฟวสพิสัยการวัดตัวเก็บประจุของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12 V เพื่อใชกับวงจรปองกันฟวสในพิสัย
การวัดกระแสที่เกินพิสัย 10 A
วงจรปองกันฟวสพิสัยการวัด 10 A ของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
การตอสายวัดของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย

หนา
49
73
82
84
86
87
90
91
91
92
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
103
104
105
105
106
107

ฒ

ภาพที่
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47

สารบัญภาพ (ตอ)
หนาปดของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
โครงสรางและขนาดมาตรฐานของแผงไฟฟาพลาสติก
การประกบแผงไฟฟาพลาสติกเปนกลองของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับ
เลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
การออกแบบดานหนาของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบ
ปองกัน
โครงสรางภายในของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
ลักษณะดานขางและการติดตั้งหนาปดของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับ
เลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
ลักษณะภายนอกของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
โครงสรางของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
รูปรางของมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 9V ของดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสยั อัตโนมัติ
วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12 V เพื่อใชกับวงจรปองกันฟวส
พิสัยการวัด 400 mA
วงจรปองกันฟวสพิสัยการวัด 400 mA
วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12V เพื่อใชกับวงจรปองกันฟวสพิสัย
การวัด 10A
วงจรปองกันฟวสพิสัยการวัด 10 A
หนาปดของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัตทิ ี่มีระบบปองกัน
โครงสรางและขนาดมาตรฐานของแผงไฟฟาพลาสติก
การประกบแผงไฟฟาพลาสติกเปนกลองของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือก
พิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
การออกแบบดานหนาของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
ที่มีระบบปองกัน
โครงสรางภายในของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
ที่มีระบบปองกัน
ลักษณะดานขางและการติดตั้งหนาปดของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับ
เลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
ลักษณะภายนอกของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
ที่มีระบบปองกัน

หนา
107
108
108
109
110
111
112
114
115
116
117
118
119
120
120
121
121
122
122
123
124

ณ

ภาพที่
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77

สารบัญภาพ (ตอ)
ดานหนาของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
โครงสรางของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
แบบรางหนาปดของชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอร ฯ
หนาปดสวนที่เปนจุดวัดอางอิงของชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอร ฯ
แสดงชุดวงจรแหลงจายแรงดันไฟฟาภายในชุดอางอิง
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 0.05 V
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 0.05 V ในสภาวะไมมีโหลด
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 0.05 V ในสภาวะมีโหลด
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 0.39 V
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 0.39 V ในสภาวะไมมีโหลด
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 0.39 V ในสภาวะมีโหลด
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 2.36 V
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 2.36 V ในสภาวะไมมีโหลด
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 2.36 V ในสภาวะมีโหลด
แสดงชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสตรง +5V1
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 6.31 V
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 6.31 V ในสภาวะไมมีโหลด
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 6.31 V ในสภาวะมีโหลด
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 39.2 V
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 39.2 V ในสภาวะไมมีโหลด
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 39.2 V ในสภาวะมีโหลด
ชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสตรง +24 V และ +48 V
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 232.0 V
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 232.0 V ในสภาวะไมมีโหลด
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 232.0 V ในสภาวะมีโหลด
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 272.0 V
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 272.0 V ในสภาวะไมมีโหลด
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 272.0 V ในสภาวะมีโหลด
ชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสตรง +310 V
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางกระแสอางอิง 30.0 µA

หนา
125
127
128
129
133
136
138
138
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
156
157
159
160
161
162
164

ด

ภาพที่
3.78
3.79
3.80
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88
3.89
3.90
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
3.100
3.101
3.102
3.103
3.104
3.105
3.106
3.107

สารบัญภาพ (ตอ)
วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Iref = 30.0 µA
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imax
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imin
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางกระแสอางอิง 1.76 mA
วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Iref = 1.76 mA
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imax
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imin
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางกระแสอางอิง 14.2 mA
วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Iref = 14.2 mA
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imax
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imin
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางกระแสอางอิง 184 mA
วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Iref = 184.0 mA
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imax
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imin
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางกระแสอางอิง 450.0 mA
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางกระแสอางอิง 450.0 mA
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imax
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imin
ชุดวงจรแบงกระแสไฟฟากระแสตรง +5V2
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 1.80 VAC
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 1.80 V ในสภาวะไมมีโหลด
สัญญาณเอาตพุตที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 1.80 V
ในสภาวะไมมีโหลด
แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmax = 2.368 V
แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmin = 1.2562 V
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 1.80 V ในสภาวะมีโหลด
สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 1.80 V ในสภาวะมีโหลด
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 5.40 VAC
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 5.40 V ในสภาวะไมมีโหลด
สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 5.40 V
ในสภาวะไมมีโหลด

หนา
165
166
167
168
169
169
170
171
172
173
173
174
176
177
178
178
180
181
181
182
183
184
185
186
186
187
188
189
191
191

ต

ภาพที่
3.108
3.109
3.110
3.111
3.112
3.113
3.114
3.115
3.116
3.117
3.118
3.119
3.120
3.121
3.122
3.123
3.124
3.125
3.126
3.127
3.128
3.129
3.130
3.131
3.132
3.133
3.134

สารบัญภาพ (ตอ)
แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmax = 6.4929 V
แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmin = 4.2919 V
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 5.40 V ในสภาวะมีโหลด
สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 5.40 V ในสภาวะมีโหลด
ชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสสลับ 12VAC
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 31.0 VAC
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 31.0 V ในสภาวะไมมีโหลด
สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 31.0 V
ในสภาวะไมมีโหลด
แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmax = 41.841 V
แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmin = 20.921 V
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 31.0 V ในสภาวะมีโหลด
สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 31.0 V ในสภาวะมีโหลด
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 235.0 VAC
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 235.0 V ในสภาวะไมมีโหลด
สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 235.0 V
ในสภาวะไมมีโหลด
แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmax = 282.075 V
แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmin = 188.05 V
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 235.0 V ในสภาวะมีโหลด
สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 235.0 V ในสภาวะมี
โหลด
วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 252.0 VAC
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 252.0 V ในสภาวะไมมีโหลด
สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 252.0 V
ในสภาวะไมมีโหลด
แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmax = 292.888 V
แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmin = 213.729 V
วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 252.0 V ในสภาวะมีโหลด
สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 252.0 V
ในสภาวะมีโหลด
ชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสสลับ 239VAC

หนา
192
192
193
194
195
196
197
198
199
199
200
201
202
204
205
205
206
206
207
209
210
211
211
212
212
213
215

ถ

ภาพที่
3.135
3.136
3.137
3.138
3.139
3.140
3.141
3.142
3.143
3.144
3.145
3.146
3.147
3.148
3.149
3.150
3.151
3.152
3.153
3.154
3.155
3.156
3.157
3.158
3.159
3.160
3.161
3.162
3.163
3.164

สารบัญภาพ (ตอ)
วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Idc = 113.6 µA
วงจรสรางกระแสไฟสลับอางอิง Iref=125 µA จาก Idc = 113.6 µA ที่ออกแบบได
วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Idc = 1.50 mA
วงจรสรางกระแสไฟสลับอางอิง Iref=1.65 mA จาก Idc =1.50 mA ที่ออกแบบได
วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Idc = 100.0 mA
วงจรสรางกระแสไฟสลับอางอิง Iref =110.0 mA จาก Idc=100.0 mA ที่ออกแบบได
วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Idc = 0.5 A
วงจรสรางกระแสไฟสลับอางอิง Iref = 0.55 A จาก Idc = 0.50 A ที่ออกแบบได
วงจรสรางแหลงจายกระแสไฟสลับ
วงจรมาตรวัดกระแสไฟตรง 50 µA
วงจรมาตรวัดกระแสไฟตรง 0-50 µA และรูปแบบการนํามอดูลไปใชงาน
วงจรสมมูลจากวงจรรูปที่ 3.145
วงจรสมมูลมาตรวัดกระแสไฟตรง 0-50 µA
วงจรมาตรวัดกระแสไฟตรง 50 µA – 250 mA ที่ออกแบบได
วงจรมาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง 10 V
มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง 0.1 V, 0.5 V, 2.5 V, 10 V, 50 V, 250 V, 1000 V
วงจรมาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับโดยใชวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น
วงจรมาตรวัดแรงดันไฟกระแสสลับโดยใชวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น
วงจรมาตรวัดแรงดันไฟกระแสสลับ 0 – 1000 V
วงจรมาตรวัดความตานทานแบบตออนุกรมกับตัวตานทานที่ตองการวัด
วงจรมาตรวัดความตานทานแบบขนานกับตัวตานทานที่ตองการวัด
วงจรมาตรวัดความตานทานแบบตอขนานกับตัวตานทานชันต
วงจรมาตรวัดความตานทาน พิสัยการวัด ×1 ถึง ×1k
วงจรสมมูลของมาตรวัดความตานทานเมื่อปรับตัวตานทานปรับคาไดใหกึ่งกลางสเกล
วงจรสมมูลของมาตรวัดความตานทาน เมื่อปรับตัวตานทานปรับคาไดใหมีคาต่ําสุด
ในทิศทวนเข็มนาฬิกา
วงจรสมมูลของมาตรวัดความตานทานเมื่อปรับตัวตานทานปรับคาไดใหมีคาสูงสุด
ในทิศตามเข็มนาฬิกา
วงจรมาตรวัดความตานทานที่สมบูรณ
วงจรมาตรวัดความตานทานที่พิสัยวัด R×1 ขณะวัด RX ใหเข็มชี้กลางสเกล
วงจรมาตรวัดความตานทานที่พิสัย R×10 ขณะวัด RX ใหเข็มชี้กลางสเกล
วงจรมาตรวัดความตานทานที่พิสัย R×100 ขณะวัด RX ใหเข็มชี้กลางสเกล
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ภาพที่
3.165
3.166
3.167
3.168
3.169
3.170
3.171
3.172
3.173
3.174
3.175
3.176
3.177
3.178
3.179
3.180
3.181
3.182
3.183
3.184
3.185
3.186
3.187
3.188

สารบัญภาพ (ตอ)
วงจรมาตรวัดความตานทานที่พิสัย R×1k ขณะวัด RX ใหเข็มชี้กลางสเกล
วงจรมาตรวัดความตานทานพิสัย R×10k
วงจรแหลงจายแรงดันใหกับชุดขยายพิสัยการวัดแอนะลอกพิสัยวัดความตานทาน
วงจรและหนาปดของชุดขยายพิสัยการวัดแบบแอนะลอก
หนาปดของชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัด
แอนะลอกมัลติมิเตอร
โครงสรางและขนาดมาตรฐานของแผงไฟฟาพลาสติก
โครงสรางดานขางของชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัด
แอนะลอกมัลติมิเตอร
โครงสรางดานขางของชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัด
แอนะลอกมัลติมิเตอร
วงจรและหนาปดของชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัด
แอนะลอกมัลติมิเตอร
โครงสรางดานขางของชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัด
แอนะลอกมัลติมิเตอร
วงจรตัวตานทานในไฟฟากระแสสลับความถี่ 50 เฮิรตซ
วงจรตัวเหนี่ยวนําในไฟฟากระแสสลับความถี่ 50 เฮิรตซ
วงจรตัวเก็บประจุในไฟฟากระแสสลับความถี่ 50 เฮิรตซ
การออกแบบหนาปดของชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
จุดตอมาตรวัดกําลังไฟฟาแบบมาตรฐาน
จุดวัดและทดสอบอุปกรณ R-L-C
จุดตอตัวตานทานปรับคาได
มาตรวัดกําลังไฟฟาแบบทั่วไป
จุดวัดและทดสอบ โหลด R L C
จุดวัดและทดสอบหลอดไฟชนิดตาง ๆ
หนาปดของชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ขนาดแผงไฟฟาพลาสติกมาตรฐาน
แผงไฟฟาพลาสติกมาตรฐานประกบ 2 ชั้น
ตําแหนงของอุปกรณภายในชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
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สารบัญภาพ (ตอ)

3.189 ลักษณะภายนอกของชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
5.1 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
5.2 ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
5.3 ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติทมี่ ีระบบปองกัน
5.4 ชุดฝกใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร
5.5 ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ป จ จุ บั น แนวโน ม การเปลี่ ย นแปลงด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของไประเทศไทยทํ า ให
ตลาดแรงงานระดับพื้นฐานที่มีทักษะวิชาชีพ มีความตองการกําลังคนเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพใน
การผลิต การเปลี่ยนแปลงและความตองการดังกลาวยอมมีผลกระทบตอสภาพของตลาดแรงานซึ่ง
เปนองคประกอบที่สําคัญในการจัดอาชีวศึกษาของประเทศไทย (วีระศักดิ์ วงษสมบัติ,2546) ไดกลาว
ไว ว า ในการเปลี่ ย นแปลงทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศที่ ข ยายตั ว อย า งรวดเร็ ว
เปลี่ยนแปลงไปสูความเปนเทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งดานอุตสาหกรรมและการบริหารทําใหตลาดแรงงาน
มีความตองการแรงงานระดับพื้นฐานที่มีลักษณะวิชาชีพในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิต
สามารถแขงขันกับตลาดตางประเทศได การเปลี่ยนแปลงและความตองการดังกลาวมีผลกระทบตอ
ตลาดแรงงาน ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในกาจัดการอาชีวศึกษาของประเทศ สภาพวิฤกติแรงงาน
ไทยในปจจุบัน พบวา ในสถานประกอบการมีแรงงานที่ขาดคุณภาพ ขาดมาตรฐานสากล ไมตรงตาม
สาขางานที่สถานประกอบการตองการ แรงงานที่ไดมาจําเปนตองนํามาฝกอบรมใหความรูเพิ่มเติม
ก อนจะลงมื อปฏิ บั ติจ ริ ง ครู ผู ส อนจึงตองจัดการศึกษาโดยยึดพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2552 (เกษม วัฒนชัย,2545) ซึ่งระบุไววา การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
การสรางสรรค จรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู อันเกิดจากสภาพแวดลอม
สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต แนวทางในการจัด
การศึ กษาต องยึ ดหลั กว า ผู เ รี ย นทุ กคนมีความสามารถเรีย นรูและพัฒ นาตนเองได ถือวาผูเรี ย นมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ จะตองมีการจัดเนื้อหาสาระสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนและจัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน เกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีผลผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการเมืองที่เรียกวา ปฏิรูปการเมืองการปกครอง ซึ่งมีผลมาถึงแนวคิด
ในการปฏิรูปการศึกษาดวยทั้งนี้เพราะการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่สามารถพัฒนาคุณภาพของบุคคล
เพื่อใหบุคคลเหลานั้นกลับมาพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศใหอยูรอดและทุกคน
มีความสุขสาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาแสดงออกเปนตัวกําหนดการปฏิบัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุไวชัดเจนใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญเพราะถือวาเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ที่แท จริงและยั่งยืน
(สมภพ สุวรรณรัฐ, มปป. : 1)
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การจั ด การเรี ย นการสอนของสํา นัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา ตามหลัก สูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จัดเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 โดยสนับสนุนใหการเรียนอาชีวศึกษามีมาตรฐานดานวิชาชีพ
เรียนรูจนเกิดทักษะสามารถนําไปประกอบอาชีพได ดังนั้น การเรียนการสอนวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
จึงมีความสําคัญในระดับตน ๆ ซึ่งวิชาที่มีความสําคัญเปนอยางมาก คือ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 จากคําอธิบายรายวิชา ระบุใหมีการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติงานควบคูกันไป เพื่อพิสูจนหลักการทางทฤษฎีวาเปนจริงตามที่เรียนหรือไม แตในการเรียน
การสอนทางดานปฏิบัติจะมีปญหาคอนขางมาก เนื่องจากไมมีชุดฝกทักษะ ซึ่งในแตละครั้งจะอาศัย
อุปกรณตาง ๆ มาตอในแผงวงจรเอนกประสงค โดยเฉพาะเรื่องการฝกใชงานมัลติมิเตอร ทั้งชนิด
แอนะลอกและชนิ ดดิ จิ ตอล ไม มีแหลงจายแรงดัน และกระแสอางอิงที่สอดคล องกับ พิสัย วั ด
ของมัลติมิเตอรแตละชนิด จึงทําใหผูเรียนไมมีทักษะในการใชงานมัลติมิเตอร อีกทั้งมัลติมิเตอร
ที่นํามาใชในการฝกทักษะยังไมมีระบบปองกันตัวเองที่ดีพอ จึงทําใหเกิดการชํารุดเสียหายแกตัว
มัลติมิเตอรอยูบอยครั้ง ซึ่งตองเสียคาฟวสและเวลาในการแกปญหาขณะปฏิบัติงานซึ่งประมาณคา
ไมได โดยมีคํากลาวถึงมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกในแวดวงครูอาชีวะที่สอนการใชงานมิเตอรวา มิเตอร
1 เดือน หรือมิเตอร 1 เทอม หมายความวาถาดูแลดีจะใชไดประมาณ 1 เทอม ถาดูแลไมดีจะใชได 1
เดือน หรือเมื่อปลอยใหผูเรียนใชทดลองแบบอิสระอาจจะใชไดเพียง 1 สัปดาห ปญหานี้เปนที่มาของ
การสรางระบบปองกันใหกับแอนะลอกมัลติมิเตอรเพื่อปองกันการชํารุด ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญไมยิ่ง
หย อนไปกว า การฝ กใช มัล ติ มิเ ตอรช นิดดิจิตอลซึ่งถูกผลิตมาโดยใหร ะบบปองกัน ไดดีกวา ผูเรีย น
สวนมากจึงคุนกับการใชมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลมากกวาชนิดแอนะลอก ปญหาอีกประการหนึ่งที่
สําคัญ คือ การฝกวัดคาความตานทานพิสัยวัด ×1 ซึ่งกินกระแสสูงสุดประมาณ 150 mA ซึ่งเมื่อ
ตองการวัดจําเปนตองมีการปรับใหเข็มชี้ศูนยโอหมจะกินกระแส 150 mA ทุกครั้งในขณะนั้น ถึงแม
จะกําชับผูเรียนไมใหปรับเข็มชี้ศูนยนานกลับเหมือนการกระตุนวาลองแตะใชเข็มชี้ศูนยนาน ๆ จะ
เกิดผลอยางไร ภายในเวลาเรียน 3-4 ชั่วโมง ปรากฏวาแบตเตอรี่ 1.5 V ออน ไมสามารถปรับใหเข็มชี้
ศูนยโอหมได การฝกทดลองวัดคาตัวตานทานคาต่ํา ๆ จะวัดคาไดไมถูกตอง ทําใหการเรียนรูสะดุด
เหมือนถูกขัดจังหวะและนาเบื่อ ทําใหเกิดการทดลองที่ผิดพลาดไมเปนไปตามหลักการ ดังนั้น ผูเรียน
สวนมากจะไมเกิดทักษะในการใชมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกในระดับดี และสถานศึกษาไมสามารถ
จัดสรรงบประมาณจัดซื้อใหเพียงพอกับการฝกของผูเรียน อาจจัดหามาได 1-2 เครื่อง ที่มาพรอมกับ
ฟวสและแบตเตอรี่ตอภาคเรียน หรือผูสอนบางคนที่รับผิดชอบในการสอนอาจซื้อมาเก็บไวใชเองและ
ควบคุ มการสอนอย างใกล ชิ ด เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได มี โ อกาสฝ ก บ า งเล็ ก น อย ดั งนั้ น มั ล ติ มิ เ ตอร ช นิ ด
แอนะลอกในอุดมคติ จึงหมายถึง ไมใชแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง มีระบบปองกันการวัดเกินพิสัยวัด
และผิด พิสั ยวั ดในทุ กกรณี ซึ่ งมั ลติ มิเ ตอรลั กษณะนี้ไมมีผูผ ลิตเพื่อจําหนายในที่ใดดว ยเหตุผลทาง
การคา และในสวนการออกแบบการขยายพิสัยการวัดของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกไมมีความ
สอดคลองกับมัลติมิเตอรที่ใชงานจริงในปจจุบัน ทําใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนคอนขางต่ํา
จากปญหาที่เกิดขางตน ทําใหผูรายงานไดทําการศึกษาวิจัยรายงานการศึกษาสภาพปญหา
และความตองการในการจัดการเรียนการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและ
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ความตองการในการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 21052004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 2) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ป ญ หาและความ
ตองการในการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ 3) เพื่อศึกษาระดับความตองการชุดฝก
และเอกสารประกอบ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอสภาพ
ปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัส
วิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง เทากับ 3.38 (S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 10)
ทานมีความตองการเอกสารประกอบการสอนที่ครบถวนสมบูรณ สําหรับสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ
ระดับใด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เทากับ 4.55 (S.D. = 0.73) รองลงมา ไดแก ขอ 9) ทานมี
ความตองการชุดฝกวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ ที่สมบูรณ ระดับใด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
เทากับ 4.53 (S.D. = 0.78) และขอที่มคี าเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ขอ 5) ทานมีชุดฝกการขยายยานการวัด
มากนอยเพียงใด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เทากับ 2.74 (S.D. = 0.94) ขอเสนอแนะโดย
ผูตอบแบบสอบความคิดเห็นของครูที่มีตอสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 สําหรับขอที่มีความถี่มากที่สุด ไดแกตองการชุดฝกวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ อยาง
มาก (F=18) รองลงมา คือ 1) ไมมีชุดฝกวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ ที่เปนมาตรฐาน 2) ขาดครุภัณฑ
เกี่ยวกับวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ (F=13) และ ตองการชุดฝกวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ ที่สมบูรณที่สุด
และตองการเอกสารประกอบการสอนที่ครบถวน เพื่อใชสําหรับสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ ระดับ
ปวช. (F=12) 1) ไมมีชุดฝกปฏิบัติ สวนใหญจะตองสรางขึ้นมาเอง ซึ่งอาจจะไมครบถวนตามรายวิชา
2) ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ เนื่องจากเครื่องมือวัดบางตัวมีราคาแพง 3) เครื่องมือวัดมีจํานวนไม
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาทําใหนักศึกษาบางสวนไมสนใจ ขาดทักษะในการใชงาน (F=11) ควรมี
ชุดฝกที่สามารถนํามาใชกับมัลติมิเตอรไดทุกยานวัด (F=9) ชุดฝกการสอนยังไมสมบูรณ ทําใหการฝก
ปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับความรูไมครบถาขาดการฝกปฏิบัติที่มีมาตรฐานที่ดี และ
ครุภัณฑวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีจํานวนนอยและไมครบ (F=8) การเรียนการสอน
รายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟา ขาดเครื่องมือวัดที่สามารถวัดคาอิมพีแดนซ และในการใชเครื่องมือวัด
ไฟฟากรณีตัวยานวัดผิด ควรมีวงจรปองกันไมใหมัลติมิเตอรพัง และเกิดความเสียหาย และการขยาย
ยานวัดควรมีคูมือหรือแบบฝกปฏิบัติ ในการคํานวณและสรางเครื่องมือวัดในการใชงาน เชน DCV
และใหนักศึกษาไดทดลองบาง (F=7) ตามลําดับ
ซึ่งสภาพปญหาดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นวาปญหาในการจัดการเรียนการสอนควรไดรับการปรับปรุง
แกไข เพื่อใหการเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคของการ
เรียนการสอน จากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่เกิดขึ้น ผูวิจัยจึงมีความจําเปนที่จะตอง
ออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน สําหรับวิชาที่เกี่ยวของกับมัลติมิเตอรทั้งหมดมารวมในชุดที่มี
รูปแบบการฝกใชงานและออกแบบการขยายพิสัยวัดอยางครบถวน โดยจะแบงเปนชุดฝกมัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอก ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
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อัตโนมัติ และมัลติมิเตอรทุกชนิดจําเปนตองมีจุดวัดอางอิงเพื่อฝกทักษะการใชงานมัลติมิเตอร พิสัยวัด
ความตานทาน, คาแรงดัน, คากระแส ทั้งคากระแสไฟตรง และคากระแสไฟสลับ เพื่อใหครอบคลุมทุก
พิสัยวัดของมัลติมิเตอรทั้ง 3 แบบ เปนตน จึงตองสรางชุดฝกในประเด็นดังกลาวพรอมกับใหสามารถ
ทดลองขยายพิสัยวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร เพื่อใหผลที่เกิดขึ้นทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูการใชงาน
มัลติมิเตอรไดทุกชนิดอยางรวดเร็ว เขาใจวิธีการขยายพิสัยวัดของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก โดยใช
เวลาในการเรียนใหเปนไปตามที่กําหนดในหนวยการเรียน อีกหัวขอที่ผูเรียนมักถูกประเมินเฉพาะดาน
พุทธิพิสัย ไมไดมีโอกาสฝกทักษะหรือทดลองปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับมาตรวัดกําลังไฟฟาและการวัดและ
ทดสอบอิมพีแดนซของเครื่องมือวัดไฟฟา เนื่องจากไมมีชุดฝกที่สมบูรณ ผูวิจัยเล็งเห็นปญหาในหัวขอ
นี้ จึงมีความจําเปนตองสรางชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟา สําหรับการ
ฝกปฏิบัติไดจริงและถูกตองครบถวน
ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูรายงานจึงมีความตั้งใจที่จะออกแบบสรางและพัฒนา
ชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ใหเปนเครื่องมือในการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ เปนสื่อการเรี ยนการสอนที่ สมบูรณ โดยผู เรียนสามารถเรียนรูและตรวจสอบความ
ผิดพลาดจากผลการทดลองไดดวยตนเองและลดภาระการสอนของผูสอนได ทั้งนี้เพื่อเปาหมายในการ
พั ฒ นาผู เ รี ย นให มีผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นที่สูง ขึ้น มีทั ศนะคติที่ดีตอ การเรี ย นในวิช าชีพ ชา ง
อิเล็กทรอนิกส และเปนกําลังในการพัฒนาประเทศในโอกาสตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
การวิ จั ย และพั ฒ นาในครั้ ง นี้ ผู ร ายงานได อ อกแบบสร า งและพั ฒ นาชุ ด การสอน วิ ช า
เครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส รหั ส วิ ช า 2105-2004 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 โดยมีวัตถุประสงค ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อออกแบบสรางชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
2. เพื่อออกแบบสรางชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
3. เพื่อออกแบบสรางชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบ
ปองกัน
4. เพื่อออกแบบสรางชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอก
มัลติมิเตอร
5. เพื่อออกแบบสรางชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
6. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
7. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
80/80
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8. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอน วิชา
เครื่ องมื อวั ดไฟฟ า และอิ เ ล็กทรอนิ กส รหัส วิช า 2105-2004 หลักสูตรประกาศนีย บัตรวิช าชีพ
พุทธศักราช 2556
9. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชชุดการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กอนเรียนและหลังเรียน
10. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
11. เพื่อประเมินชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 21052004 โดยครูที่ไดรับการเผยแพรที่มีตอชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สมมติฐานของการศึกษา
1. มัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก มีระบบปองกันฟวสขาด ระบบปองกันการวัดคาเกินพิสัย
ระบบปองกันการตั้งมิเตอรผิดพิสัยการวัดและระบบใชไฟฟาแทนแบตเตอรี่สามารถปองกันไดทุกพิสัย
และมีความเที่ยงตรงในการวัดคา
2. ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย มีระบบปองกันฟวสขาด ระบบปองกันการวัดคา
เกินพิสัย ระบบปองกันการตั้งมิเตอรผิดพิสัยการวัดและระบบใชไฟฟาแทนแบตเตอรี่ สามารถปองกัน
ไดทุกพิสัยและมีความเที่ยงตรงในการวัดคา
3. ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ มีระบบปองกันฟวสขาด ระบบปองกัน
การวั ดค า เกิ น พิ สั ย ระบบป องกั น การตั้ งมิเ ตอร ผิดพิ สัย การวั ดและระบบใชไฟฟาแทนแบตเตอรี่
สามารถปองกันไดทุกพิสัยและมีความเที่ยงตรงในการวัดคา
4. ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก และทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอก
มัลติมิเตอร สามารถนํามาใชเปนจุดวัดอางอิงของมัลติมิเตอรทุกชนิด ฝกไดครบทุกพิสัยวัด และ
มีความเที่ยงตรงในการวัดคา
5. ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สามารถ
ใชฝกทักษะวัดคากําลังไฟฟาและอิมพีแดนซไดถูกตอง และมีความเที่ยงตรงในการวัดคา
6. เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 21052004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว
80/80
7. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช
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. ครูที่ไดรับการเผยแพรที่มีตอชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหั ส วิ ช า 2105-2004 มี ความพึ งพอใจตอเอกสารประกอบการสอน วิ ช าเครื่ องมือ วัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 อยูในระดับมาก

ขอบเขตของการศึกษา
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียน สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัย
เทคนิคหนองคาย ระดับ ปวช.1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 41 คน
2. กลุ มตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักเรี ยน สาขาวิชาช างอิเ ล็กทรอนิกส
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ระดับ ปวช.1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105-2004 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดยการสุมอยางงาย โดยวิธีการจับสลาก
จํานวน 20 คน
3. ระยะเวลาที่ ใช ในการวิจัย คือ เวลาที่ป ฏิบัติการสอนวิ ช าเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 72 ชั่วโมง
4. ตัวแปรที่ศึกษา
4.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการเรียนทดลองดวยชุดการสอน วิชาเครื่องมือ
วัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556
4.2 ตัวแปรตาม ไดแก คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อเรียนดวยชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.1 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
5.2 ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
5.3 ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
5.4 ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร
5.5 ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
5.6 เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จํานวน 15 หนวย ประกอบดวย
หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูพื้นฐานในการวัดและมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
หนวยที่ 2 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง
หนวยที่ 3 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ
หนวยที่ 4 เรื่อง มาตรวัดกระแสไฟตรง
หนวยที่ 5 เรื่อง มาตรวัดความตานทาน
หนวยที่ 6 เรื่อง มัลติมิเตอรชนิดดิจิตอล
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หนวยที่ 7 เรื่อง โครงสรางและการทํางานของขดลวดเคลื่อนที่
หนวยที่ 8 เรื่อง การขยายพิสัยวัดกระแสไฟตรง
หนวยที่ 9 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง
หนวยที่ 10 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ
หนวยที่ 11 เรื่อง การขยายพิสัยวัดความตานทาน
หนวยที่ 12 เรื่อง มาตรวัดกําลังไฟฟา
หนวยที่ 13 เรื่อง ออสซิลโลสโคป
หนวยที่ 14 เรื่อง เครื่องกําเนิดสัญญาณ
หนวยที่ 15 เรื่อง อิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา
5.7 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน วิชาเครื่องมือ
วัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัส วิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 จํานวน 2 ชุด แบบคูขนาน ชุดละจํานวน 60 ขอ
5.8 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใช
เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จํานวน 15 ชุด
5.9 แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยครูที่ไดรับการเผยแพรที่มีตอเอกสาร
ประกอบการสอน วิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส รหั ส วิ ช า 2105-2004 หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 5 ดาน รวมจํานวน 21 ขอ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน สําหรับฝกทักษะการใชงาน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004
2. ไดชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน สําหรับฝกทักษะ
การใชงานในวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004
3. ไดชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน สําหรับฝก
ทักษะการใชงานในวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004
4. ไดชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอก
มัลติมิเตอร
5. ไดชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
6. ไดเอกสารประกอบชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 ที่ถูกตองสมบูรณ
7. ไดชุดการสอนราคาถูกและมีคุณภาพดี
8. ประหยัดคาใชจายในการซอมแซมหรือลดการซื้อมัลติมิเตอรมาทดแทนเมื่อชํารุด
9. ชวยทําใหการฝกปฏิบัติเปนไปตามที่กําหนดในแผนการสอนหรือใชเวลานอยกวา
ที่กําหนด
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10. ชวยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับ
การนําไปใชเปนสื่อการสอนในการพัฒนาผูเรียน
11. เปนแนวทางการสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอนในรายวิชาอื่นๆ ตอไป

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ชุดการสอน หมายถึง ชุดฝกทักษะ จํานวน 5 เครื่อง เอกสารประกอบการสอน 4 เลม
รวมทั้งหมด 9 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้
1) ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
2) ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรชนิดแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
3) ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
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 ผลการเรียนของผูเรียนที่เรียนทดลองดวยชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 รวมกับใบงาน ผานเกณฑ 80/80
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากกระบวนการเรียนการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ระหวางเรียนรู วิชาเครื่องมื อวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิ กส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ซึ่งไดมาจากการทําแบบฝกหัด ใบงานและแบบทดสอบ
หลังเรียนประจําเอกสารประกอบการสอน รวมคะแนนทั้งสิ้น 589 คะแนน จําแนกไดดังนี้
หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูพื้นฐานในการวัดและมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก จํานวน 35
คะแนน
หนวยที่ 2 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง จํานวน 30 คะแนน
หนวยที่ 3 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ จํานวน 30 คะแนน
หนวยที่ 4 เรื่อง มาตรวัดกระแสไฟตรง จํานวน 25 คะแนน
หนวยที่ 5 เรื่อง มาตรวัดความตานทาน จํานวน 26 คะแนน
หนวยที่ 6 เรื่อง มัลติมิเตอรชนิดดิจิตอล จํานวน 63 คะแนน
หนวยที่ 7 เรื่อง โครงสรางและการทํางานของขดลวดเคลื่อนที่ จํานวน 32 คะแนน
หนวยที่ 8 เรื่อง การขยายพิสัยวัดกระแสไฟตรง จํานวน 37 คะแนน
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หนวยที่ 9 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง จํานวน 33 คะแนน
หนวยที่ 10 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับจํานวน 32 คะแนน
หนวยที่ 11 เรื่อง การขยายพิสัยวัดความตานทาน จํานวน 30 คะแนน
หนวยที่ 12 เรื่อง มาตรวัดกําลังไฟฟา จํานวน 50 คะแนน
หนวยที่ 13 เรื่อง ออสซิลโลสโคป จํานวน 41 คะแนน
หนวยที่ 14 เรื่อง เครื่องกําเนิดสัญญาณ จํานวน 40 คะแนน
หนวยที่ 15 เรื่อง อิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา จํานวน 82 คะแนน
80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนที่วัดจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การเรีย นรูโ ดยใชชุด การสอน วิช าเครื่องมือวั ดไฟฟาและอิ เล็กทรอนิกส รหั สวิช า 2105-2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 คะแนนรวม 60 คะแนน
3. ดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) หมายถึง คาแสดงความกาวหนาของ
นักเรียนหลังเรียนที่เรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
4. เอกสารประกอบการเรียนภาคทฤษฎี หมายถึง เอกสารที่ผูรายงานพัฒนาขึ้นเพื่อใชเรียนใน
ชั่วโมงทฤษฎี ประกอบดวยเนื้อหา 15 หนวย พรอมแบบทดสอบกอนเรียน แบบฝกหัด ใบงาน และ
แบบทดสอบหลังเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จําแนกดังนี้
หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูพื้นฐานในการวัดและมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก จํานวน
4 ชั่วโมง
หนวยที่ 2 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง จํานวน 4 ชั่วโมง
หนวยที่ 3 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ จํานวน 4 ชั่วโมง
หนวยที่ 4 เรื่อง มาตรวัดกระแสไฟตรง จํานวน 4 ชั่วโมง
หนวยที่ 5 เรื่อง มาตรวัดความตานทาน จํานวน 4 ชั่วโมง
หนวยที่ 6 เรื่อง มัลติมิเตอรชนิดดิจิตอล จํานวน 8 ชั่วโมง
หนวยที่ 7 เรื่อง โครงสรางและการทํางานของขดลวดเคลื่อนที่ จํานวน 4 ชั่วโมง
หนวยที่ 8 เรื่อง การขยายพิสัยวัดของมาตรวัดกระแสไฟตรง จํานวน 4 ชั่วโมง
หนวยที่ 9 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง จํานวน 4 ชั่วโมง
หนวยที่ 10 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ จํานวน 4 ชั่วโมง
หนวยที่ 11 เรื่อง การขยายพิสัยวัดความตานทาน จํานวน 4 ชั่วโมง
หนวยที่ 12 เรื่อง มาตรวัดกําลังไฟฟา จํานวน 8 ชั่วโมง
หนวยที่ 13 เรื่อง ออสซิลโลสโคป จํานวน 4 ชั่วโมง
หนวยที่ 14 เรื่อง เครื่องกําเนิดสัญญาณ จํานวน 4 ชั่วโมง
หนวยที่ 15 เรื่อง อิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา จํานวน 8 ชั่วโมง
5. เอกสารประกอบการเรียนภาคปฏิบัติ หมายถึง เอกสารที่ผูรายงานพัฒนาขึ้นเพื่อใชเรียน
ในชั่วโมงปฏิบัติ ทั้งหมด ใบงาน 18 ใบงาน
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6. คูมือครู ภาคทฤษฎี วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004
หมายถึง เอกสารที่ผูรายงานพัฒนาขึ้นเพื่อเปนคูมือครูผูสอนภาคทฤษฎี วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 ประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน เฉลยแบบฝกหัด เฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7. คูมือครูภาคปฏิบัติ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หมายถึง
เอกสารที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อเปนคูมือครูผูสอนภาคปฏิบัติ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105-2004 ประกอบดวย เฉลยใบงาน 18 ใบงาน
8. นักเรีย น หมายถึง นักเรี ยนระดับ ประกาศนียบั ตรวิช าชี พ ชั้น ป ที่ 1 สาขาวิช าชาง
อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
9. ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดการสอน วิชา
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004
10. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์หลังจากการ
เรียนโดยใชชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ที่ผูรายงานสรางขึ้นเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ 4
ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ
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บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รายงานการออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
เครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส รหั ส วิ ช า 2105-2004 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ผูรายงานไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยนําเสนอตามหัวขอดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. นวัตกรรมการศึกษา
3. สื่อการสอน
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุดการสอน
5. การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน
6. การหาคาดัชนีประสิทธิผล
7. ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. เอกสารประกอบการสอน
9. ความพึงพอใจ
10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
หลักการของหลักสูตร
1. เป นหลักสู ตรระดับประกาศนีย บัตรวิ ชาชีพหลังมัธ ยมศึกษาตอนต นหรือเทียบเทาดาน
วิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคม
อาเซียนเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพสามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระ
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวย
การปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียน
สามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ
สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เปนหลักสูตรที่ สนับสนุน การประสานความรวมมือในการจั ดการศึกษารวมกันระหวาง
หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น มีสวน
รวมในการพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถนําความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
เลือกวิถีการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน
ทองถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การประกอบอาชีพ สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน
รักหนวยงานสามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น
4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน การตอตาน
ความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศ
ตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น มีจิตสํานึกดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม วินัยในตนเอง มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ
และโลกมีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไวซึ่งความมั่นคงของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข
หลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียน
ที่กําหนด และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และ
ขอเทียบความรูและประสบการณได
1.2 การจั ด การเรี ย นการสอนเน น การปฏิบั ติจ ริ ง สามารถจั ดการเรีย นการสอนได
หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการ
ปฏิบัติงานในขอบเขตสําคัญและบริบทตาง ๆ ที่สัมพันธกันซึ่งสวนใหญเปนงานประจํา สามารถ
ประยุกตใช ความรูและทักษะไปสูบริบทใหม สามารถให คําแนะนํา แก ปญหาเฉพาะดานและ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีสวนรวมในคณะทํางานหรือมีการประสานงานกลุม รวมทั้งมีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน
2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใชระยะเวลา 3 ปการศึกษา การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ
ดังนี้
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคี
ภาคเรียนละ 18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
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2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไม
นอยกวาสัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที

3. หนวยกิต

ดังนี้
หนวยกิต

ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑ
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ 1

3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36
ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54
ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต
3.5 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอย
กวา 320 ชั่วโมง เทากับ 4 หนวยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 3 หมวดวิชา
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
4.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
4.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
4.1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสราง
ของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
สามารถจัดตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒ นาได ตามความเหมาะสมของภูมิภ าคตาม

14
ยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันตองกําหนดรหัสวิชาจํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝก
ปฏิบัติเบื้องตนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ
ที่ทันสมัย และบรรยากาศการทํางานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณซึ่งจะชวยใหผูเรียนทําได คิดเปน ทําเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจน
เกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ใน
รูปของการฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใชเวลา
รวมไมนอยกวา 320 ชั่วโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันตองการเพิ่มพูนประสบการณทักษะวิชาชีพ สามารถนํารายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพที่
ตรงหรือสัมพันธกับลักษณะงานไปเรียนหรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ
ไดโดยใชเวลารวมกับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป น รายวิ ช าที่ เ ปดโอกาสใหผูเรีย นไดศึกษาคน ควา บูร ณาการความรู ทักษะและ
ประสบการณจากสิ่งที่ไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแตการเลือก
หัวขอหรือเรื่องที่จะศึกษาคนควา การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน
การประเมินผลและการจัดทํารายงาน ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะ
ของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทําโครงการดังกลาว ตองดําเนินการดังนี้
6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ที่สัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจํานวน 4 หนวยกิต
ใชเวลาไมนอยกวา 216 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีชั่วโมงเรียน 4
ชั่วโมง ตอสัปดาห กรณีที่ใชรายวิชาเดียว
หากจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2
ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีชั่วโมงเรียนตอสัปดาห ที่เทียบเคียงกับเกณฑดังกลาว
ขางตน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
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หนวยงานของรัฐเพื่อใหการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตและ
พัฒนากําลังคนตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํารายวิชาทวิภาคีใน
กลุมทักษะวิชาชีพเลือกไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใชฝก จัดทําแผนฝกอาชีพการวัด
และการประเมินผลในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ อาจนํารายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได
8. การเขาเรียน
ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา และมี
คุณสมบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
9. การประเมินผลการเรียน
เนนการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2
ชั่วโมงตอสัปดาหทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ระเบียบวินัย การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรคการทํางาน
ปลูกฝ งจิตสํานึ กและเสริ มสร างการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุมในการทํ า
ประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการ
วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลและปรับปรุงการทํางาน ทั้งนี้สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ใหเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรีตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
11.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร
11.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน
12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร
12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา
เพิ่มเติมในแตละกลุมวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณา
การใด ๆ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษา
ตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ในสัดสวนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้น ๆ เพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต
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12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะ
วิชาชีพเลือกได โดยพิจารณาจากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา
ตลอดจนความต อ งการของสถานประกอบการหรื อ สภาพยุ ท ธศาสตร ข องภู มิ ภ าคเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชา
เพิ่มเติมไดตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตร
กําหนด
13. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร
13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ
ดําเนินการได โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
14. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4
ประเด็น คือ
14.1 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
14.2 การบริหารหลักสูตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป
โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคม
ศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลั ก การงานอาชี พ ที่ สั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ช า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ห ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
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3. เพื่ อให มีความเข า ใจในหลักการและกระบวนการทํา งานในกลุมงานพื้น ฐานดา น
อุตสาหกรรม
4. เพื่อใหมีความรูและทักษะในผลิตและงานบริการทางอิเล็กทรอนิกสตามหลักการและ
กระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึ งการใชทรัพยากรอยางคุมค า การอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกสในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ
อิสระ รวมทั้งการใชความรู และทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
6. เพื่อใหสามารถเลือก ใช ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพชางอิเล็กทรอนิกส
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัด
อดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตย
สุจริต ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติ
ที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและ
สิทธิหนาที่พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและ
พลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดําเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพชางอิเล็กทรอนิกสตามหลักและกระบวนการ

18
3.4 อานแบบเขียนแบบเทคนิคในงานอิเล็กทรอนิกส งานระบบเสียง งานระบบภาพ
งานระบบสื่อสาร การประเมินราคา และเลือกใชวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
3.5 คิดวิเคราะหปญหา สาเหตุและวิธีแกไข รวมทั้งคิดแยกแยะประเด็นปญหาในทาง
วิชาชีพ
3.6 ประกอบ ติดตั้งและทดสอบการทํางานของอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ในงาน
ระบบเสียง งานระบบภาพ งานระบบสื่อสาร และงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ดวยเครื่องมือวัด
ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3.7 ซอมบํ า รุงรักษาเครื่องรับเครื่องสงวิทยุ ระบบเสีย ง ระบบภาพ ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ งานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
จุ ด ประสงค สมรรถนะรายวิ ช า และคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า วิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004
จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจโครงสราง หลักการทํางานและการขยายยานการวัดของเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
2. มีทักษะในการวัด การใชงานและการบํารุงรักษาเบื้องตนของเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการขยายยานวัดและการใชงานเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. วัดและทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณ วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง หลักการทํางาน การใชงานและขยายยานการวัด
โวลทมิเตอร แอมมิเตอร โอหมมิเตอร และมัลติมิเตอรแบบใชเข็ม การใชงานดิจิตอลมัลติมิเตอร
วัตตมิเตอร (Watt Meter) วารมิเตอร (VAR Meter) เพาเวอรแฟกเตอรมิเตอร (Power Factor
Meter) ออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง เครื่องกําเนิดสัญญาณหลายรูปคลื่น การวัดและ
ทดสอบคาความตานทาน อิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา ความถี่
กําลังไฟฟา ในวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

นวัตกรรมการศึกษา
ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรมการศึกษา คือ นวัตกรรมที่เกี่ยวของทางดานการศึกษา หมายถึง แนวคิดใหมๆ
วิธีการใหมๆ หรือสิ่งใหมที่นํามาใชเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษา เพื่อแกไขปญหาทางการศึกษา หรือ
นํามาใชเพื่อใหงานทางดานการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามความคิดของนักการศึกษา ดังที่ไดเสนอมาแลวนี้ พอที่จะสรุปไดวา นวัตกรรมการศึกษา
หมายถึง การนําวิธีการ หลักปฏิบัติ และแนวความคิดใหมๆ ทางการศึกษา ซึ่งไดผานการทดลองและ
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พัฒนาเปนขั้นๆ เขามาเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแนวการปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการศึกษาใหสูงขึ้น
นวัตกรรมทางการศึกษา คือ แนวความคิดใหม วิธีการใหม รูปแบบใหม แนวทางใหม
ผลผลิตใหม ที่ไดรับการปรับเปลี่ยนประยุกต พัฒนาหรือสรางสรรค เมื่อนํามาใชแลวเกิดประโยชนตอ
การศึกษา
นวัตกรรมการสอน คือ แนวคิดใหม วิธีการสอนใหม รูปแบบการสอนใหม สิ่งผลิตใหมๆ ที่มี
การปรับเปลี่ยน ประยุกต พัฒนา หรือสรางสรรค คือ เมื่อนํามาใชแลวจะสงผลใหการจัดการสอนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา
ชัยยงค พรหมวงศ (2537 : 24 – 25) กลาวไววา นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีเปนคํา
ควบคูกันไป เมื่อใชเทคโนโลยีซึ่งเปนเรื่องของวัสดุอุปกรณและวิธีการนั้น เมื่อใชไปก็ยอมเปลี่ยนแปลงไป
ตามระยะเวลา และสถานที่ วิธีการบางอยางอาจใชไดผลในตางประเทศ แตพอเอามาใชในเมืองไทยอาจ
ไมไดผล ดังนั้น จึงตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการนั้นใหดีขึ้น การที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการนั้นใหดี
ขึ้นนี้ เรียกวา “นวัตกรรม” สิ่งที่เกิดขึ้นใหมนี้ก็พัฒนาและเผยแพรตอไป จนเต็มรูปแบบ ก็จะเปลี่ยนเปน
“เทคโนโลยี” อีก ซึ่งจะหมุนเวียนอยูเชนนี้
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ชนาธิป พรกุล (2544 : 59) ไดกลาววา นวัตกรรมการเรียนการสอน (Education
Innovation) คือ สิ่งที่นําเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นวัตกรรม
ที่นํามาใชอาจมีผูคิดคนขึ้นมากอนแลว หรือคิดขึ้นใหม เพื่อใหเหมาะสมในแตละสถานการณ นวัตกรรม
การเรียนการสอนสวนใหญมีลักษณะเปนแนวคิดหรือวิธีการ เชน รูปแบบการสอน ความคิดรวบยอด
การสอนแบบจุลภาค และการเรียนรูแบบรวมมือหรือสื่อการเรียนการสอน เชน บทเรียนสําเร็จรูป
บทเรียนคอมพิวเตอร และชุดการสอน เปนตน
นวัตกรรมการเรียนการสอน คือ สื่อการสอนที่ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยผานการผลิต
การทดลองใช ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ แลวจึงนําไปใชจริงอยางไดผล
องคประกอบของนวัตกรรมการเรียนการสอน
นวัตกรรมการเรียนการสอนมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1. วัตถุประสงค เปนสวนหนึ่งที่บอกวานวัตกรรมนั้น ใชเพื่อพัฒนาอะไร ผลที่จะเกิดขึ้นคือ
อะไร ผูสรางนวัตกรรมตองกําหนดจุดประสงคใหชัดเจน เพื่อใหผูตองการนําไปใช สามารถใชไดผลตรงกับ
ความตองการ
2. ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด เปนสวนที่ทําใหนวัตกรรมมีความนาเชื่อถือวา เมื่อนําไปใช
จะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังนั้น การเลือกทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด ควรเลือกให
สอดคลองกับวัตถุประสงค และแนวทางในการจัดกิจกรรม หากทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด มีงานวิจัย
รองรับ ก็ยิ่งทําใหมั่นใจในความสําเร็จ
3. โครงสราง หรือขั้นตอนการใช เปนสวนที่แสดงภาพรวมของนวัตกรรม ถานวัตกรรมเปน
ประเภทสื่อการเรียนการสอน ก็จะแสดงสวนประกอบตางๆและคําอธิบายในการจัดกิจกรรมอยางชัดเจน
สวนนวัตกรรมที่เปนประเภทวิธีการ ก็ตองมีคําอธิบายในการจัดกิจกรรมตามลําดับขั้นตอน ตั้งแตขั้น

20
เตรียมการ ขั้นดําเนินการ และขั้นกิจกรรมหลังการสอน โดยกําหนดเงื่อนไขหรือคําแนะนําในการนํา
นวัตกรรมไปใชใหไดผลดวย
4. การประเมินผลเปนสวนที่แสดงความสําเร็จของนวัตกรรมในสวนนี้ประกอบดวย วิธีการ
วัดผล เครื่องมือที่ใชในการวัด เกณฑในการวัดและประเมินผล
ระบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ชนาธิป พรกุล (2544 : 60) ไดกลาวถึง ระบบของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ไวดังนี้
การพัฒนา (Development) มีความหมายได 2 นัย ไดแก การปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น
และการสรางสิ่งใหม ในที่นี้การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การสรางนวัตกรรมการเรียน
การสอนขึ้นมาใหม เพื่อใชปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ระบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวยองคประกอบสําคัญคือ
1. ปจจัย (Input) หมายถึง จุดเริ่มตนในการคิดสรางสรรคนวัตกรรม เชน สภาพปญหา
ที่เกิดขึ้น ความตองการในการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงการเรียนการสอน เปนตน
2. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนตางๆ ที่จัด กระทําเพื่อใหไดนวัตกรรม
ตามที่ตองการ ประกอบดวย ขั้นตอนการสราง การนําไปใช และการประเมินผล
3. ผลผลิต (Output) หมายถึง ตัวนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชหรือนําไปสูการปฏิบัติ
ไดรวมถึงเอกสารประกอบ คูมือการใช แนวปฏิบัติที่ดี และสื่อตางๆที่พัฒนาขึ้น
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน แบงขั้นตอนหลักได 3 ขั้นตอนคือ
1. การสรางหลังจากไดศึกษาสภาพปญหา หลักการ และเหตุผล หรือความตองการ
ของการสรางแลว ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
1.1 เขียนวัตถุประสงคของนวัตกรรม โดยระบุใหชัดเจนวาตองการใหนวัตกรรม
นั้นเปลี่ยนแปลงอะไร
1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด ที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางวาง
โครงสรางของนวัตกรรม
1.3 เขียนโครงสราง หรือวางขั้นตอนการใชนวัตกรรม โดยอธิบายรายละเอียด
เพื่อใหความสะดวกในการนํานวัตกรรมไปใชอยางถูกตอง
1.4 ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงสราง หรือขั้นตอนโดยนําโครงสรางของ
นวัตกรรมไปใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีประสบการณในดานการเรียนการสอน ตรวจสอบความเปนไปไดใน
การนําไปใช หากมีขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิใหทําการแกไข
1.5 ทดลองใชนวัตกรรมกับกลุมตัวอยาง ที่มีลักษณะเหมือนกับกลุมเปาหมายที่
ตองการนํานวัตกรรมไปใช เชน นวัตกรรมตองการเปลี่ยนแปลงการเรียน กอนที่จะนําไปใหผูเรียนใชจริง
ผูสรางควรใหกลุมผูเรียนประมาณ 10 คน ลองใช โดยผูสรางทําการบันทึกการใช ปญหาและอุปสรรค
รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของผูใช
1.6 จากขอมูลที่ทําการบันทึกและสอบถาม นํามาประเมินผลแลวพิจารณา แกไข
ปรับปรุงโครงสรางหรือขั้นตอน เพื่อใหเหมาะสมที่จะนําไปใชตอไป
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2. การนํานวัตกรรมไปใช เปนขั้นตอนนํานวัตกรรมที่สรางขึ้นไปใชในสถานการณจริง
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ผูสรางควรดําเนินการดังนี้
2.1 จัดทําเอกสารชี้แจงหรือคูมือการใช และสื่อที่จําเปน
2.2 เตรียมบุคลากร ไดแก ผูเรียนและผูเกี่ยวของ ผูสรางควรชี้แจงทําความเขาใจ
ใหผูเรียนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับการใชนวัตกรรมโดยตรง เขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค และวิธีการของ
นวัตกรรม
2.3 ดําเนินการใชตามขั้นตอนที่ไดระบุไวในเอกสารคําชี้แจง หรือคูมือการใช
นวัตกรรม
3. การประเมินผลการใชเปนขั้นตอนสุดทายที่แสดงผลของการใชนวัตกรรม มีวิธีการ
ประเมินดังนี้
3.1 ระบุสิ่งที่ตองการวัดใหตรงกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว เชน ความจํา การ
นําไปใช ทักษะการทํางานและเจตคติ เปนตน
3.2 สรางเครื่องมือสําหรับวัดใหเหมาะสมกับลักษณะขอมูล เชน แบบสอบถาม
แบบวัดความจํา แบบสังเกต เปนตน
3.3 กําหนดเกณฑที่ยอมรับวานวัตกรรมมีคุณภาพ
3.4 นําผลที่ไดจากการประเมินมาเปรียบเทียบกับเกณฑ

แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับชุดการสอน
ความหมายของชุดการสอน
ชุดการสอนเปนนวัตกรรมอยางหนึ่งที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน มีนักการศึกษา
หลายทานไดใหความหมายของชุดการสอนไว ดังนี้
ฐิติทร ทองสุข (2541: 9) ไดใหความหมายของชุดการสอนวา หมายถึง การนําเอาวัสดุ
อุปกรณหลากหลายที่ตรงกับเนื้อหา นํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อชวยใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรู ตามจุดประสงคที่กําหนดไวและชวยอํานวยความสะดวกใหกับครูในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544 ก : 1) ไดใหความหมายของชุดการสอนไววา เปนสื่อ
ประเภทหนึ่งซึ่งมีจุดมุงหมายเฉพาะเรื่องที่สอนเทานั้น เปนนวัตกรรมการใชสื่อการสอนแบบประสม
โดยอาศัยระบบบูรณาการสื่อหลายๆ อยางเขาดวยกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนในหนวย
การเรียนนั้นๆ ชุดการสอนแตละชุดจะมีระบบการใชสื่อการสอนแบบประสม เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
กุศยา แสงเดช (2545 : 5) กลาววา ชุดการสอนเปนสื่อการเรียนการสอนที่จัดอยางมีระบบ
ใหสอดคลองกับเนื้อหากลุมสาระการเรียนรู และประสบการณที่จัดไวแตละหนวย เพื่อชวยใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู
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สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา (2545 : 51) ไดใหความหมายของชุดการสอนวาเปนสื่อ
การสอนชนิดหนึ่งที่เปนลักษณะของสื่อประสม ( Multi-Media) เปนการใชสื่อตั้งแตสองชนิดขึ้น
ไปรวมกันเพื่อใหผเู รียนไดรับความรูที่ตองการ
ภานุพันธ ภักดี (2550 : 8) กลาววา ชุดการสอน เปนสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่เปนลักษณะ
ของสื่อประสม ที่จั ดไว อยางเปน รูปแบบ มีจุ ดมุงหมายแนชัด มีระบบ มีขั้นตอน มีวัต ถุประสงคที่
ชั ด เจนเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให แ ก ค รู และนั ก เรี ย น ช ว ยให เ ปลี่ ย นพฤติ ก รรมการเรี ย นตาม
จุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ
สัมฤทธิ์ บุญเฉลียว (2552 : 26) ไดใหความหมายของชุดการสอนวา หมายถึง การบูรณา
การนวัตกรรมกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูแกผูเรียน โดยผูเรียนเปนผู
ลงมือปฏิบัติและสรางองคความรูจากกระบวนการการเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ และความ
ถนัดของตนเอง ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข
Ashby (1972 : 15-17) กลาววาถึง ชุดการสอนวา หมายถึง ชุดการสอนที่ประกอบดวย
รูปภาพ สไลด เพลง เทปประกอบการสอน เปนตน อันเปนเครื่องมือชวยสอนที่สําคัญที่ทําใหนักเรียน
เขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้นและหลังจากนักเรียนเรียนจบแลว สามารถทดสอบหรือสํารวจความกาวหนา
ในการเรียนของตนเอง โดยทําการทดสอบที่อยูในชุดการสอน
จากความหมายของนักการศึกษาเกี่ยวกับชุดการสอนที่ดังกลาวขางตนสรุปไดวา ชุดการ
สอน หมายถึง นวัตกรรมการศึกษาที่มีลักษณะเปนสื่อผสม มีการใชสื่อตั้งแตสองชนิดขึ้นไปรวมกัน
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามลําดับขั้นตอน เนื้อหา และประสบการณของแตละหนวย โดยผูเรียน
เปนผูลงมือปฏิบัติและสรางองคความรูจากกระบวนการการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและ
ความถนัด
ประเภทของชุดการสอน
ชุดการสอนมีหลายประเภทไดมีนักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของชุดการสอน
ไวดังนี้
ประหยัด จิระวรพงศ (2529 : 244 – 245) ไดจําแนกประเภทของชุดการสอนออกเปน4
ประเภท ดังนี้
1. ชุ ด การสอนประกอบการบรรยาย ไดแก ชุดการสอนที่มีจุดประสงค ให ครู ได ใช
ประกอบการบรรยายไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะมีคูมือครูชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติ
2. ชุ ดการสอนแบบกลุมกิจ กรรมหรือแบบกิจ กรรมกลุม ได แก ชุดการสอนที่มุงให
ผูเรียนเรียนในลักษณะศูนยการเรียน หรือแกไขปญหาแบบกลุมสัมพันธ โดยอาศัยบัตรงานหรือบัตร
สําหรับการปฏิบัติของกลุมผูเรียน
3. ชุดการสอนรายบุคคล ได แก ชุ ดการสอนที่มุงให ผูเ รีย นเรี ยนตามศักยภาพดว ย
ตนเองโดยอาศัยบทเรียนสําเร็จรูปสําหรับการเรียน หรือโมดูล
4. ชุดการสอนทางไกล ไดแก ชุดการสอนที่มุงใหผูเรียน ไดศึกษาดวยตนเองเปนหลัก
ประกอบดวย สิ่งพิมพ แถบเสียง รายการวิทยุ โทรทัศน และการสอนเสริมตามศูนยบริการการ เชน
ชุดการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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เปนตน

นอกจากนั้นยังจําแนกตามลักษณะเนื้อหาไดอีก 2 ประเภท คือ
1. ชุดการสอนรายวิชา ซึ่งไดจัดทําเปนรายวิชาตางๆ ไวเปนชุดแยกเปนรายวิชา
2. ชุดการสอนสหวิทยาการ ซึ่งไดจัดทําเปนเรื่องๆ ที่มีวิชาตางๆ มาเกี่ยวของสัมพันธกัน

วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา (2535 : 119 – 120) ไดกลาวถึงประเภทของชุดการสอน มี 3
ประเภท คือ
1. ชุ ดการสอนสํ า หรับ ครู เปน ชุดการสอนที่ผ ลิตสําหรับ ครูใชกับ หองเรีย นทั้งหอง
กิจกรรมหรือสื่อการสอนสําหรับชุดการสอนประเภทนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชกันทั้งหองเรียนจึงจําเปนตองมี
ขนาดใหญพอ ที่จะมองเห็นไดชัดทั้งหองเรียน ชุดการสอนประเภทนี้จัดเปนหนวยเรียงลําดับไปใน 1
ชุดจะมีเพียง 1 หนวยเทานั้น
2. ชุดการสอนสําหรับการสอนเอกัตภาพ เปนชุดการสอนที่จัดทําขึ้นสําหรับผูเรียน
โดยเฉพาะผูเรียนจะดําเนินการเรียนตามคําแนะนําที่จะปรากฎอยูในชุดการสอนนั้น โดยศึกษาไป
ตามลําดับขั้นดวยตนเอง การเรียนมักจะนําไปศึกษาในคูหา หรือที่ใดตามความชอบของนักเรียน เมื่อ
ศึกษาเสร็จจะมาทําแบบทดสอบ เมื่ออานแบบทดสอบชุดแรกแลวก็จะทําชุดตอๆ ไป ตามลําดับเมื่อมี
ป ญ หาระหว า งศึ ก ษาชุ ด การสอนแบบนี้ ผูเ รีย นจะปรึ กษากัน ได และครู ผู ส อนพร อ มจะให ความ
ชวยเหลือ
3. ชุดการสอนสําหรับกิจกรรมกลุม ใชสําหรับการเรี ยนแบบกลุมกิจกรรมครูจะทํ า
หนาที่เตรียมสภาพการณ เปนผูอํานวยการและประสานงานการเรียนการสอน นักเรียนจะเรียน
จากชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุมที่ยึดระบบการผลิตสื่อการสอนตามหนวย และหัวเรื่องที่จะเปด
โอกาสใหผูเ รีย น ไดป ระกอบกิ จกรรมรว มกันชุ ดการสอนแบบกิจกรรมกลุมประกอบดว ย ชุดยอย
เทากับจํานวนศูนยกิจกรรมนั้นๆ สื่อที่ใชในศูนยจัดไวในรูปของสื่อประสม อาจใชเปนสื่อรายบุคคล
หรือสื่อสําหรับกลุมที่นักเรียนที่เรียนจากชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุม จะตองการความชวยเหลือจาก
ครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มแรกเทานั้น หลังจากเคยชินตอวิธีการใชแลวผูเรียนจะสามารถชวยเหลือ
กั น ได ร ะหว า งประกอบกิ จ กรรมการเรีย น หากนัก เรีย นมี ปญ หาสามารถสอบถามผู ส อนได เสมอ
นอกจากชุดการสอนดังกลาวทั้ง 3 ประเภทนี้ยังมีชุดการสอนประเภทอื่นที่แตกตางไปอีกแลว แต
วัตถุประสงคที่ตองการใช เชน ชุดการสอนประกอบการผลิตและรายการโทรทัศน ชุดการสอนสําหรับ
ผูปกครองชวยนักเรียนที่บาน ชุดการสอนสําหรับเด็กที่เรียนเร็ว ชุดการสอนซอมเสริมและชุดการสอน
ทางไกล เปนตน
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544 ก : 2-3) จําแนกชุดการสอนออกเปน 4 ประเภท คือ
1. ชุดการสอนประกอบการบรรยาย หรืออาจเรียกวาชุดการสอนสําหรับครูเปนชุด
การสอนที่กําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียน ที่มุงขยายเนื้อหาสาระการสอนแบบบรรยายใหชัดเจนขึ้น
เพื่อเปลี่ยนบทบาทของครูใหพูดนอย และเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมกิจกรรมมากยิ่งขึ้นหรือสื่อ
การสอน ทําหนาที่แทนสื่อที่อาจเปนคําสอนสไลดประกอบเสียงบรรยายในเทป แผนภูมิ แผนภาพ
ภาพยนตร โทรทัศนและกิจกรรมกลุม เพื่อใหผูเรียนทดลองอภิปราย หรือประกอบกิจกรรมอื่นๆ ตาม
ปญหาหรือหัวขอที่ครูกําหนดให เพื่อความเรียบรอยและความสะดวก ชุดการสอนประเภทนี้มักบรรจุ
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ในกลองที่มีขนาดพอเหมาะกับจํานวนสื่อการสอน ชุดการสอนแบบบรรยายนี้ นิยมใชในการฝกอบรม
และสอนในระดับอุดมศึกษา
2. ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุม เปนชุดการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนประกอบกิจกรรม
กลุม เชน ในการสอนแบบศูนยการเรียน การสอนแบบกลุมสัมพันธเปนตน ครูเปนเพียงผูที่เตรียมการ
เปนผูอํานวยการ และมีหนาที่คอยประสานงานอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมของผูเรียน
ผูเ รี ยนจะเรี ย นรูเ นื้ อหาต างๆ จากสื่อ และจากการทํากิจกรรมขั้น ตอนที่กําหนดไวในชุดการสอน
ชุดการสอนชนิดนี้ ยึดระบบการผลิตสื่อการสอนตามหนวยและหัวเรื่องที่จะเปดโอกาสใหผูเรียนได
ประกอบกิจกรรมรวมกัน คือ ลักษณะของหองเรียนแบบศูนยการเรียนชุดการสอนนี้ประกอบดวย
ชุดการสอนยอยตามศูนยที่แบงไวแตละหนวย ในแตละศูนยมีสื่อหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนของ
ผูเ รีย นในศูน ยกิจกรรมนั้น สื่อที่ใชในศูน ยจ ะจัด ไว ในรู ปสื่ อประสม อาจใช เป น รายบุคคล หรือสื่ อ
สําหรับผูเรียนทั้งศูนยจะไดศึกษาตามศูนยกําหนดไว หมุนเวียนไปจนครบศูนย ผูเรียนจะตองการความ
ชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย หลังจากเคยชินตอวิธีการใชแลวผูเรียนจะสามารถชวยเหลือกันเองได
ระหวางการประกอบกิจกรรมการเรียนหากผูเรียนมีปญหาก็สามารถซักถามครูไดเสมอ
3. ชุดการสอนรายบุคคล เปนชุดการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู
ไดดวยตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคล อาจเปนที่โรงเรียนหรือที่บานก็ได เพื่อใหผูเรียนกาวไป
ขางหนาตามความสามารถ ความสนใจและความพรอมของผูเรียน ชุดการสอนรายบุคคลนั้นผูเรียน
จะใชเรียนดวยตนเองตามขั้นตอนที่ระบุ เมื่อเกิดปญหาระหวางเรียน ผูเรียนจะปรึกษาหารือกัน ผูสอน
ก็ตองพรอมใหความชวยเหลือทันทีในฐานะผูประสานงาน ผูเรียนอาจนําชุดการสอนประเภทนี้ไปเรียน
ที่บานดวย โดยบุคลากรอื่นๆ คอยใหความชวยเหลือ
4. ชุดการสอนทางไกล เปนชุดการสอนที่ผูสอนและผูเรียนตางถิ่นตางเวลากันมุงสอน
ใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง โดยไมตองเขาชั้นเรียน แตสามารถเรียนไดเองที่บาน โดยมีสื่อประสมตางๆ
ที่ผูสอนจัดให เชน เอกสารการสอน แบบฝกปฏิบัติ เทปเสียงประจําวิชา รายการวิทยุกระจายเสียง
รายการวิทยุโทรทัศน การศึกษาโดยระบบทางไกลนี้ ความสําเร็จของการศึกษาขึ้นอยูกับตัวผูเรียนเปน
สวนใหญ ผูสอนเปนเพียงผูจัดประสบการณในเรื่องของสื่อตางๆ และใหคําแนะนําในการศึกษาเทานั้น
ดั ง นั้ น ผู เ รี ย นจํ า เป น ต อ งมี วิ นั ย และควบคุ ม ตนเองได อี ก ทั้ ง ยั ง ต อ งยึ ด มั่ น ในแนวทางปฏิ บั ติต าม
คําแนะนําที่กําหนดใหอยางเครงครัดจากการจัดประเภทของชุดการเรียนรูดังกลาวมาแลวขางตน
ผูรายงานสรุปไดวา ชุดการสอนแตละประเภทจะมีลักษณะที่สงเสริมความแตกตางระหวาง
บุคคล สามารถใชสื่อการสอนหลายๆ อยางที่สัมพันธและสอดคลองกับเนื้อหามาใชในการจัดกิจกรรม
มีความสะดวกในการใช รวมทั้งสามารถประเมินผลแบบอิงเกณฑ หรือตามจุดประสงคการเรียนรูได
ดังนั้นในการเลือกใชชุดการสอน ไมวาสําหรับครูใชประกอบการบรรยายสําหรับกิจกรรมกลุม หรือ
การสอนรายบุคคลนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหาผูเรียนและสภาพแวดลอมโดยทั่วไปชุดการ
สอนแตละประเภทมีจุดประสงคใหผูเรียน เรียนดวยตนเองสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตน
ซึ่งในการวิจัยผูรายงานจึงใชแนวทางการสรางชุดการสอนที่ผูเรียนเปนผูใชเรียนรูดวยตนเอง เมื่อมี
ปญหาผูเรียนสามารถปรึกษากันได และครูผูสอนพรอมที่จะชวยเหลือและคอยใหคําแนะนํา สําหรับ
การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูรายงานสนใจที่จะสรางชุดการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อสงเสริม
ศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนแตละบุคคล
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องคประกอบของชุดการสอน
ในการสร า งชุ ด การสอนนั้ น ผู ส ร า งจะต อ งศึ ก ษาถึ ง องค ป ระกอบของชุ ด การสอนว า มี
องค ป ระกอบหลั กอะไรบ า ง เพื่ อจะไดนํามากําหนดองคประกอบของชุดการสอนที่จ ะสรางขึ้น มี
นักการศึกษาที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุดการสอนไดแจกแจงถึงองคประกอบของชุดการสอนตางๆ ที่พรอม
จะสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดังองคประกอบตอไปนี้
สุกิจ ศรีพรหม (2541 : 69) ไดแนะนําองคประกอบของชุดการสอน 7 อยางดังนี้
1. เนื้อหา หรือ มโนภาพที่ตองการใหผูเรียนศึกษา (Concept Focus) ชุดการสอน
ชุดหนึ่งควรจะเนนใหผูเรียนศึกษาเพียงมโนทัศนหลักเรื่องเดียว
2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behaviorally Stated Objective) เปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดที่จะทําใหชุดการสอนนั้นประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเปนขอความที่ระบุถึงพฤติกรรมที่คาด
วาจะใหเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู ควรระบุชัดเจนใหผูเรียนเขาใจอยางแจมแจงเพราะวัตถุประสงคนี้
เปนแนวทางในการทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
3. มีกิจกรรมใหเลือกหลาย ๆ อยาง (Multiple Active Methodologies) คือ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ตองการใหนักเรียนปฏิบัติ เชน ทํางานกลุม ทําการทดลองหรือใชสื่อ
การเรียนชนิดตางๆ การที่มีกิจกรรมใหนักเรียนเลือกปฏิบัติหลาย ๆ ทางมาจากความเชื่อวาไมมีวิธีใด
วิธีหนึ่งจะเหมาะที่สุดกับนักเรียนทุกคน
4. วัสดุประกอบการเรียน (Diversified Learning Resources) จากกิจกรรมใหเลือก
หลายทางนั้นจําเปนตองมีวัสดุประกอบการเรียนหลาย ๆ อยางเชน แผนภูมิภาพ หุนจําลอง เทป
บันทึกเสียง เปนตน วัสดุหรือสื่อการเรียนเปนแหลงที่จะชวยใหนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เกิดการเรียนรูในมโนทัศนที่กําหนดให
5. แบบทดสอบ (Evaluation Instrument) ในการประเมินผลดูวานักเรียนเกิดผล
สัมฤทธิ์ในการเรียนรูจากการสอนมากนอยเพียงใด แบบทดสอบที่ใชอาจใชได 3 ลักษณะ
5.1 แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test)
5.2 แบบทดสอบตนเอง (Self-Test)
5.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
6. กิจกรรมสํารองหรือกิจกรรมเพิ่มเติม (Breadth and Depth Activities) หลังจากที่
นักเรียนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว อาจทํากิจกรรมที่เสนอแนะเพิ่มเติมตามความสนใจ
7. คําชี้แจงวิธีใชชุดการสอน (Instruction) เนื่องจากชุดการสอนที่ผลิตขึ้นเพื่อให
นักเรียน เรียนดวยตนเอง คําชี้แจงวิธีใชชุดการสอนจึงจําเปนตองใหรายละเอียดของวิธีใชชุดการสอน
ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจและเรียนดวยตนเอง
สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 52) ระบุองคประกอบของชุดการสอนไว 4 สวน
ดังนี้
1. คูมือการใชชุดการสอน เปนคูมือ หรือแผนการสอนสําหรับผูสอนใชศึกษา และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดชี้แจงไวอยางชัดเจน เชน การนําเขาสูบทเรียน การจัด
ชั้นเรียน บทบาทผูเรียน เปนตน ลักษณะของคูมือ อาจจัดทําเปนเลมหรือแผนพับก็ได
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2. บัตรคําสั่ง หรือบัตรงาน เปนเอกสารที่บอกใหผูเรียนประกอบกิจกรรมแตละอยาง
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว บรรจุอยูในชุดการสอน บัตรคําสั่งหรือบัตรงานจะมีครบตามจํานวนกลุม หรือ
จํานวนผูเรียน ซึ่งจะประกอบดวยคําอธิบายในเรื่องที่จะศึกษาคําสั่งใหผูเรียนประกอบกิจกรรม และ
การสรุปบทเรียน การจัดทําบัตรคําสั่งหรือบัตรงาน สวนใหญนิยมใชกระดาษแข็งขนาด 6 คูณ 8 นิ้ว
3. เนื้ อ หาสาระและสื่ อ การเรี ย นประเภทต า ง ๆ จั ด ไว ใ นรู ป ของสื่ อ การสอนที่
หลากหลาย อาจแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
3.1 เอกสารสิ่งพิมพ เชน หนังสือ วารสาร บทความ ใบความรูที่เปนเนื้อหาเฉพาะ
เรื่อง บทเรียนโปรแกรม เปนตน
3.2 โสตทัศนูปกรณ เชน รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สมุดภาพ เทปบันทึกเสียง
เทป โทรทัศน สไลด วีดิทัศน แผนซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เปนตน
4. แบบประเมินผล เปนแบบทดสอบที่ใชวัดและประเมินความรูดวยตนเอง กอนเรียน
และ หลังเรียน อาจเปนแบบทดสอบชนิดจับคู เลือกตอบ หรือกาเครื่องหมายถูก-ผิด ก็ได
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2546 : 153) กลาววาชุดการสอนอาจมีหลายรูปแบบที่แตกตางกัน
แตจะตองประกอบดวยสวนตางๆ ที่สําคัญดังตอไปนี้
1. คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับครูและผูเรียนตามลักษณะของชุดการ
สอนภายในคูมือครูจะชี้แจงถึงวิธีการใชชุดการสอนเอาไวโดยละเอียด ครูและผูเรียนจะตองปฏิบัติตาม
คําชี้แจงนั้นอยางเครงครัด จึงจะสามารถใชชุดการสอนนั้นอยางไดผล คูมือครูอาจทําเปนเลมหรือเปน
แผน ซึ่งมีสวนสําคัญดังนี้
1.1 คําชี้แจงสําหรับครู
1.2 บทบาทของผูเรียน
1.3 การจัดชั้นเรียนพรอมแผนผัง
1.4 แผนการสอน
1.5 แบบฝกหัดปฏิบัติ
2. บัตรคํ าสั่ ง (คํ า แนะนําหรือคูมือสําหรับ ผูเรีย น) เพื่อใหผูเรีย นประกอบกิจกรรม
แต ล ะอย าง ซึ่ ง จะมี อ ยู ใ นชุ ด การสอนแบบกลุ ม และชุ ด การสอนรายบุ ค คล และในบั ต รคํ า สั่ ง นั้ น
ประกอบดวย
2.1 คําอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา
2.2 คําสั่งใหผูเรียนดําเนินกิจกรรม
2.3 การสรุปบทเรียนอาจใชการอภิปรายหรือตอบคําถาม
บัตรคําสั่งที่ดีตองมีถอยคํากะทัดรัด เขาใจงาย ชัดเจน ครอบคลุมกิ จกรรมที่ผูสอน
ตองการใหผูเรียนทํา ผูเรียนจะตองอานบัตรคําสั่งใหเขาใจเสียกอน แลวปฏิบัติตามเปนขั้นๆ ไป
3. เนื้ อ หาหรื อ ประสบการณ ส ว นนี้ จ ะถู ก บรรจุ ไ ว ใ นรู ป ของสื่ อ การสอนต า งๆ
ประกอบดวย บทเรียนสําเร็จรูป สไลด เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป หุนจําลอง รูปภาพ วัสดุกราฟฟค
แผนภาพโปรงใส เปนตน ผูเรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนตางๆที่บรรจุอยูในชุดการสอนตามบัตรคําสั่ง
ที่กําหนดไวให
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4. แบบประเมินผล (ทั้งกอนและหลังเรียน) อาจจะอยูในลักษณะของแบบฝกหัดเติมคํา
ในชองวาง จับคู เลือกคําตอบที่ถูก หรือใหดูผลจากการทดลองหรือทํากิจกรรม สวนประกอบทั้งหมดนี้
จะอยูในซองหรือกลองอยางเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกตอการใช
Duann (1973 : 169) กลาววา โครงสรางพื้นฐานของชุดการสอนที่คลายคลึงกันทุกรูปแบบ
มี 7 ประการ คือ
1. จุดมุงหมายและเนื้อหาที่จะเรียน
2. บรรยายเนือ้ หา
3. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม
4. กิจกรรมในการเรียนการสอน
5. อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน
6. เครื่องมือวัดผลระหวางเรียนและหลังเรียน
7. คูมือครู
จากนั ก การศึ ก ษาที่ ก ล า วมาข า งต น สรุ ป ว า องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของชุ ด การสอน
ประกอบดวย คูมือครูเพื่อทําหนาที่ชี้แจงลักษณะ และวิธีการใชชุดการสอน คําสั่งเพื่อกําหนดแนว
ทางการใชชุดการสอน เนื้อหาสาระและสื่อการสอน ซึ่งจัดไวในรูปของสื่อการสอนแบบประสม ที่จะให
นักเรียนไดศึกษาคนควา โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมและรายบุคคลตามจุดประสงค
เชิงพฤติกรรมและการประเมินผล เพื่อเปนการทดสอบความกาวหนาของนักเรียน
คุณคาของชุดการสอน
ชุ ดการสอนเป น นวั ต กรรมสําเร็จ รูป สําหรับ ผูส อนและผูเ รีย น นักการศึ กษาไดกล าวถึ ง
ประโยชนของชุดการสอนไว ดังนี้
กุศยา แสงเดช (2545 : 10 -11) ระบุประโยชนของชุดการสอนไว ดังนี้
1. ชุ ดการสอนจะชว ยทําใหกระบวนการเรียนรูมีป ระสิทธิภาพ เพราะชุดการสอน
ผลิตขึ้นจากกลุมบุคคลที่มีความรู ความชํานาญหลายดาน ไดแก ครูผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น และ
นักโสตทัศนศึกษาซึ่งไดรวมกันผลิต มีการทดลองใชจนแนใจวามีผลดี จึงนําออกมาใชไดทั่วไป
2. ชุ ดการสอนจะช วยลดภาระของครูผูสอน เมื่อมีชุดการสอนสําเร็จรูป ผูส อนจะ
ดําเนินการตามคําแนะนําในชุดการสอน ตามลําดับขั้นตอน ในแตละขั้นตอนจะมีอุปกรณกิจกรรม
ตลอดจนขอแนะนําไวใหพรอม ผูสอนนําไปใชไดทันที
3. การมี ชุ ด การสอน จะช ว ยให ผู เ รี ย นได รั บ ความรู ใ นแนวเดี ย วกั น และจะช ว ย
แกปญหา เกี่ยวกับความแตกตางกันของประสิทธิภาพการสอนของครูหลายคนที่สอนวิชาเดียวกัน
สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 57- 58) ระบุประโยชนของชุดการสอน
ซึ่งสอดคลองกับ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 110 -111) ดังนี้
1. สงเสริมการเรียนรายบุคคล ผูเรียนเรียนไดตามความสามารถ ความสนใจตามเวลา
และโอกาสที่เหมาะสมของแตละคน
2. ช ว ยขจัดป ญ หาการขาดแคลนครู เพราะชุดการสอนชว ยใหผูเรีย นเรีย นไดดว ย
ตนเอง หรือตองการความชวยเหลือจากผูสอนเพียงเล็กนอย
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3. ชวยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผูเรียนสามารถนําเอาชุดการสอนไป
ใชได ทุกสถานที่และทุกเวลา
4. ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกครู เพราะชุดการสอน
ถูกจัดเปนหมวดหมู สามารถนําไปใชไดทันที
5. เปนประโยชนในการสอนแบบศูนยการเรียน
6. ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย
7. เปดโอกาสใหผู เรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝ กการตัดสิ นใจ แสวงหาความรูดว ย
ตนเอง และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
8. ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ
9. ชวยฝกใหผูเรียนรูจักเคารพ นับถือความคิดเห็นของผูอื่น
คุณคาของชุดการสอนมีประโยชนตอการจัดการเรียนรูของครูและผูเรียน สรุปไดวาดังนี้
1. ชวยเราความสนใจ ผูเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอนจะประกอบกิจกรรมดวยตนเอง
ซึ่งมักจะเปนสิ่งที่ทําใหผูเรียนสนใจตอการเรียนตลอดเวลา
2. ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี จากการที่ผูเรียนไดประกอบกิจกรรมดวยตนเอง
สามารถเรียนไดตามความสนใจ และตามอัตราการเรียนรูของตนเอง จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี
3. สงเสริมและฝกหัดใหผูเรียน รูจักการแสวงหาความรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบ
4. ชวยใหผูเรียนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของผูสอน เนื่องจากเรียนโดยชุดการสอน
ผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทจากผูบรรยายตลอดเวลามาเปนผูแนะนํา ชวยเหลือและใชชุดการสอนทํา
หนาที่ถายทอดความรูตางๆแทนครู ดังนั้นผูเรียนสามารถเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพจากชุดการสอน
5. แก ป ญ หาเรื่ องความแตกตางระหวางบุคคล เพราะชุดการสอนสามารถชว ยให
ผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจและตามโอกาสที่เอื้ออํานวยใหแกผูเรียน
ซึ่งมีความแตกตางกัน
6. สรางความพร อม และความมั่นใจแก ครู เพราะในการผลิตชุ ดการสอนนั้น ไดจั ด
ระบบการใชสื่อการสอน ทั้งการผลิตสื่อการสอน กิจกรรม ตลอดจนขอแนะนําการใชสําหรับผูสอน
สามารถนําไปใชไดทันที
7. สงเสริมการเรียนรูแบบตอเนื่อง หรือการศึกษาตลอดชีพ เพราะสามารถนําชุดการ
สอนไปใชในการเรียนดวยตนเองไดทุกเวลาและทุกสถานที่
8. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู เพราะชุดการสอนไดผลิตขึ้นโดยใชวิธีระบบและ
กลุมผูมีความรู ความสามารถ มีการทดลองใชจนแนใจวาใชไดผลดี มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว
แลวจึงนําออกมาใช
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสรางชุดการสอน
การสงเสริมใหมนุษยมีการเรียนรูที่ดีจะตองตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้น
ชุดการสอนจึงเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ถูกนํามาใชตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
ในการเรียนรู โดยอาศัยหลักการและทฤษฎีตอไปนี้
เสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2528 : 292-293) ไดกลาวถึงหลักการและทฤษฎีที่ใชในการสราง
ชุดการสอนซึ่งสามารถนํามาใชในการสรางชุดการสอน ดังนี้
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1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) นักการศึกษาไดนําหลัก
จิตวิทยาในดานความแตกตางระหวางบุคคลมาใชเพราะถือวาการสอนนั้นไมสามารถจะปนผูเรียนให
เปนพิมพเดียวกันไดในชวงเวลาที่เทากัน เพราะผูเรียนแตละคนจะเรียนรูตามวิถีทางของเขาและใช
เวลาเรียน ในเรื่องหนึ่งๆ ที่แตกตางกันไป ความแตกตางเหลานี้มี ความแตกตางในดานความสามารถ
(Ability) สติปญญา (Intelligence) ความตองการ (Need) ความสนใจ (Interest) รางกาย
(Physical) อารมณ (Emotion) และสังคม (Social) ดวยเหตุผลที่คนเรามีความแตกตางกันดังกลาว
ผูสรางชุดการสอน จึงพยายามที่จะหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะทําใหผูเรียนไดเรียนอยาง
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวในชุดนั้น ๆ ซึ่งวิธีที่เหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่งก็คือ การจัดการสอน
รายบุคคล หรือการจัดการสอนตามเอกัตภาพหรือการศึกษาดวยตนเองซึ่งลวนแตเปนวิธีสอนที่เปด
โอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามความแตกตางของแตละคน
2. การนําสื่อประสมมาใช (Multi-media Approach) เปนการนําเอาสื่อการสอน
หลายประเภทมาใชสัมพันธกันอยางมีระบบ ความพยายามอันนี้ก็เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนจากเดิมที่เคยยึดครูเปนแหลงใหความรูหลัก มาเปนการจัดประสบการณ ใหผูเรียนเรียน
ดวยการใชแหลงความรูจากสื่อประเภทตางๆ
3. ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) เปนจิตวิทยาการเรียนรูที่เปดโอกาสให
ผูเรียนได
3.1 เขารวมกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง
3.2 ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองวาถูกหรือผิดไดทันที
3.3 มีการเสริมแรง คือ ผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ ดีใจที่ตนเองทําไดถูกตอง
เปนการใหกําลังใจที่จะเรียนตอไป ถาตนเองทําไมถูกตองจะไดทราบวาที่ถูกตองนั้นคืออะไร จะได
ไตรตรองพิจารณาทําใหเกิดความเขาใจ ซึ่งจะไมทําใหเกิดความทอถอยหรือสิ้นหวังในการเรียน เพราะ
เขามีโอกาสที่จะสําเร็จไดเหมือนคนอื่นเหมือนกัน
3.4 เรียนรูไปทีละขั้นตามความสามารถและความสนใจของตนเอง
4. การใชการวิเคราะหระบบ (System Analysis) เปนการนําเอาการวิเคราะหระบบ
มาใชโดยจัดเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และวัยของผูเรียนทุกสิ่งทุกอยางที่จัดไวใน
ชุดการสอนจะสรางขึ้นอยางมีระบบจะตองมีการตรวจเช็คทุกขั้นตอนและทุกอยางจะตองสัมพันธ
สอดคลองกันเปนอยางดี มีการทดลองปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑมาตรฐานเปนที่เชื่อถือได
จึงจะนําออกใช
ชัยยงค พรหมวงศ และคนอื่นๆ (2526 : 197) กลาวถึง แนวคิด หลักการ และทฤษฏี
ตางๆ ที่นําไปสูการผลิตชุดการสอน มี 5 ประการ ดังนี้
แนวคิ ดที่ 1 เป น แนวคิดตามหลักจิตวิทยาที่เกี่ย วกับ ทฤษฎีความแตกตางระหวาง
บุคคล ซึ่งนักการศึกษาไดนําแนวคิดนี้มาจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียน โดยการจัดการศึกษาที่ใหอิสระในการเรียนรูดวยตนเองตามกําลังความสามารถของ
แตละคน
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แนวคิดที่ 2 เปนแนวคิดที่พยายามจะเปลี่ยนการจัดการสอนจากแบบเดิมที่ยึดครูเปน
ศูนยกลาง ซึ่งมีครูเปนแหลงความรู มาเปนแบบของการนําประสบการณ และสื่อประสมที่ตรงตาม
เนื้อหา ในรูปของชุดการสอนโดยใหนักเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองจากชุดการสอน
แนวคิดที่ 3 เปนแนวคิดที่พยายามจะจัดระบบการผลิต และการใชอุปกรณการสอนไว
เป นไปในรู ปสื่ อประสมโดยมีจุ ดมุงหมายเพื่อเปลี่ย นจากการใชสื่อในการชว ยครูส อนมา เปนชว ย
นักเรียน
แนวคิดที่ 4 เปนแนวคิดที่พยายามจะสรางปฏิสัมพันธใหเกิดขึ้นระหวางครูกับนักเรียน
และนั กเรี ย นกั บ สภาพแวดล อม โดยนําสื่อการสอนและทฤษฎีของกระบวนการกลุมมาใชในการ
ประกอบกิจกรรมรวมของนักเรียน
แนวคิดที่ 5 เปนแนวคิดที่ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู มาจัดสภาพการเรียนรูเพื่อให
การเรียนรูมีประสิทธิภาพ โดยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวมในการเรียนดวยตนเอง โดยทราบวา
การตัดสินใจหรือการทํางานของตนถูกตอง หรือผิดในทันที มีการเสริมแรง ทําใหนักเรียนไดเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ตนทําไดถูกหรือคิดถูก อาจจะทําใหกระทําพฤติกรรมนั้นอีกในอนาคต และการที่คอย
เรียนรูไปทีละขั้นตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียนเอง โดยไมตองมีใครมาบังคับ
จากทฤษฎี และแนวคิ ดการสรางชุด การสอนที่มีป ระสิทธิ ภ าพนั้ น เนน การเชื่ อมโยง
ระหว า งสิ่ งเร า กั บ การตอบสนองของผูเรีย น เพื่อ ใหรูถึง กระบวนการ ความรู ความเขาใจ และมี
ความสามารถในการจัดกระทําการเรียนรูจากประสบการณตรง สื่อที่ออกแบบตองทําใหเกิดแรงจูงใจ
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน ชุดการสอนตองตอบสนองวัตถุประสงคการเรียนรูเปนการ
สะทอนกลับเพื่อทราบความกาวหนาในการเรียนเปนการเสริมแรง เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ในการฝกปฏิบัติและการกระทําซ้ํา เพื่อนําไปสูความคงทนในการเรียนรูซึ่งสามารถนําไปประยุกตและ
ถายโยงการเรียนรู เพื่อนําไปปรับใชกับสภาพหรือปญหาใหมที่อาจจะเกิดขึ้น
ทฤษฎีที่เปนแนวทางการสรางชุดการสอน
ชุ ด การสอนเป น นวั ตกรรมการใชสื่ อการสอนให มีบ ทบาทในการเรี ย นการสอนให มี
บทบาทในการเรียนการสอนการสรางชุดการสอนจึงตองอาศัยหลักการและทฤษฎีสําคัญ มีอยู 3 กลุม
ใหญๆ คือ (Dayton and Kemp 1985 : 13-14)
1. กลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เปนกลุมที่กําหนดพฤติกรรมของมนุษยวาเปน
การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) บางทีจึงเรียกวาการเรียนรู
แบบ S–R สิ่งเราก็คือขาวสารหรือเนื้อหาวิชาที่สงไปใหผูเรียนโดยผานกระบวนการเรียนการสอน
โปรแกรมการเรียนการสอนอิงหลักการและทฤษฎีนี้มาก โดยจะลําดับขั้นการเรียนรูออกเปนขั้นยอยๆ
และเมื่อผูเรียนเกิดการตอบสนอง ก็จะสามารถทราบผลไดทันทีวาเกิดการเรียนรูหรือไม ถาตอบสนอง
ถูกตองก็จะมีการเสริมแรง โปรแกรมการสอนเปนรายบุคคลอิงทฤษฎีนี้มาก
2. กลุมเกสตัลท หรือ ทฤษฎีสนามหรือความรูความเขาใจ (Gestalt, Field or
Cognitive Theories) เปนกลุมที่เนนกระบวนการความรูความเขาใจหรือการรูจักคิดอัน ไดแก การ
รับรูอยางมีความหมาย ความเขาใจและความสามารถในการจัดกระทํา อันเปนคุณสมบัติพื้นฐานของ
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย ทฤษฎี นี้ ถื อ ว า การเรี ย นรู ข องมนุ ษ ย ขึ้ น อยู กั บ คุ ณ ภาพของสติ ป ญ ญาและ
ความสามารถในการสรางความสัมพันธ 3. กลุมจิตวิทยาทางสังคม หรือการเรียนรูทางสังคม (Social
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Psychology of Social Learning Theories) เปนกลุมที่ไดรับความสนใจมากขึ้น ทฤษฎีนี้เนนปจจัย
ทางบุคลิกภาพและปฏิสัมพันธระหวางมนุษย การเรียนรูสวนใหญเกี่ยวของกับการกระทําทางสังคม
โดยการเรียนรูจากประสบการณโดยตรงหรือผานสื่อการเรียนการสอน
Dayton and Kemp (1985 : 14-15) กลาววา ทฤษฎีทั้งสามกลุมตางมีความคลายคลึง
หรือจุดเนนเกี่ยวกับการออกแบบ และการใชสื่อการเรียนการสอนดังนี้คือ
1. แรงจูงใจ (Motivation) ถานักเรียนมีความตองการความสนใจหรือความปรารถนา
ที่จะเรียนรูก็จะทําใหการเรียนการสอนที่กอใหเกิดแรงจูงใจ คือ ประสบการณหรือกิจกรรมในการ
เรียนรู ซึ่งมีความหมายหรือนาสนใจสําหรับนักเรียน
2. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) นักเรียนแตละคนตางมี
อัตรา และวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน ดังนั้น การจัดสื่อการสอนจะตองคํานึงถึงปจจัยนี้ดวย
3. วัตถุประสงคของการเรียนรู (Learning Objectives) ในการจัดการเรียนการสอน
หากนั ก เรี ย นได ท ราบวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเรี ย นรู ก็ จ ะทํ า ให นั ก เรี ย นมี โ อกาสบรรลุ จั ด ประสงค
จุดประสงคไดมากกวาที่ไมทราบ นอกจากนี้วัตถุประสงคของการเรียนรูยังชวยในการวางแผนการ
สรางสื่อการเรียนการสอน คือทําใหเราทราบวาควรบรรจุเนื้อหาอะไรในสื่อ
4. การจัดเนื้อหา (Organization of Content) การเรียนรูจะงายขึ้นหากมีการ
จัดลําดับเนื้อหาสาระในการเรียนรูเปนลําดับขั้นและสมเหตุผล
5. การจัดเตรียมความรูที่มีมากอน (Pre – Learning Preparation) บางครั้ง
การเรียนรูเนื้อหาสาระหนึ่งๆ จําเปนตองอาศัยประสบการณการเรียนรูที่มีมากอน ดังนั้นในการสราง
ชุดการสอน ควรคํานึงถึงธรรมชาติและระดับการรับรูของแตละกลุม เพื่อจะจัดเตรียมความพรอม
ใหกับกลุมผูเรียน
6. อารมณ (Emotion) การเรียนรูเกี่ยวของกับอารมณ และความรูสึกของบุคคลพอๆ
กับความสามารถทางสติปญญา ดังนั้นในการสรางชุดการสอนควรตอบสนองตออารมณ ซึ่งกอใหเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรูเปนสําคัญ
7. การมีสวนรวม (Participation) การเรียนรูจะเกิดผลอยางรวดเร็วและคงทน หาก
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทั้งทางสติปญญา และควรจัดเปนเวลายาวนานกวาการเรียนรู
โดยการฟงหรือการดู
8. การสะท อ นกลั บ (Feedback) การเรี ย นรู จ ะเพิ่ ม ขึ้ น หากนั ก เรี ย นได ท ราบ
ความกาวหนาในการเรียนรู จึงเปนการสรางแรงจูงใจ
9. การเสริมแรง (Reinforcement) เมื่อนักเรียนบรรลุผลในการเรียนรูเนื้อหาสาระใด
แลวก็จะถูกกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตอไป ซึ่งการเรียนรูก็เปนรางวัลที่สรางความเชื่อมั่น
และสงผลใหเกิดพฤติกรรมในทางบวกแกนักเรียน
10. การฝกปฏิบัติและการทําซ้ํา (Practice and Repetition) บุคคลจะเกิดการเรียนรู
ในเรื่องของความรูและทักษะได จะตองอาศัยการฝกปฏิบัติและการทําซ้ําอยูเสมอ ซึ่งจะนําไปสู
ความคงทนในการเรียนรู
11. การนําไปประยุกตใช (Application) ผลลัพธที่พึงปรารถนาของการเรียนรู คือ
การเพิ่มความสามารถของแตละบุคคลในการประยุกต หรือการถายโยงการเรียนรูคือสามารถนําไป
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ปรับใชกับการศึกษาทฤษฎีที่เปนแนวทางการสรางชุดการสอนสรุปไดวา การเรียนโดยใชชุดการสอน
เปนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ ผูเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูทําหนาที่
เป น ผู อํ า นวยความสะดวก ให การเสริมแรง และใหคํ าแนะนําในการปฏิ บัติกิจ กรรม โดยใชห ลั ก
จิตวิทยา
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอน
มีผูกลาวถึงขั้นตอนการผลิตชุดการสอนไวหลายทาน ดังนี้ คือ
สุกิจ ศรีพรหม (2541 :69-70) ไดนําเสนอขั้นตอนการสรางชุดการสอนไว 10 ขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดหมวดหมู เนื้อหา และประสบการณ อาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือบูรณาการ
เปนแบบสหวิทยาการตามความเหมาะสม
2. กําหนดหนวยการสอนแบงเนื้อหาออกเปนการสอนโดยประมาณเนื้อหาวิชาที่ครูจะ
ถายทอดความรูแกนักเรียนไดในหนึ่งสัปดาหหรือหนึ่งครั้ง
3. กํ า หนดหั ว เรื่ อ ง ผู ส อนจะต อ งถามตนเองว า ในการสอนแต ล ะหน ว ยควรให
ประสบการณแกผูเรียนอะไรบาง แลวกําหนดออกมาเปน 4-6 หัวขอ
4. กํ า หนดมโนทั ศน และหลั กการให ส อดคล องกั บ หน ว ยและหั ว เรื่ อ งโดยสรุ ป รวม
แนวคิดสาระและหลักเกณฑสําคัญไวเพื่อเปนแนวทางจัดเนื้อหามาสอนใหสอดคลองกับปญหาหรือ
สภาพการใหม
5. กําหนดวัตถุ ประสงค ให สอดคลองกับ หัว เรื่อง เปน จุด ประสงค ทั่ว ไปกอนแลว
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไวทุกครั้ง
6. กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมซึ่งเปนแนวทาง
การเลือกและการผลิตสื่อการสอน
7. กําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินผลใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใช
แบบทดสอบอิงเกณฑ เพื่อใหผูสอนทราบวาหลังจากผานกิจกรรมเรียบรอยแลวนักเรียนไดเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม
8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ และวิธีการที่ครูใช ถือวาเปนสื่อการสอน
ทั้งสิ้น เมื่อผลิตสื่อการสอนของแตละหัวเรื่องแลวก็จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูในกลองที่
เตรียมไว กอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวา “ชุดการสอน”
9. หาประสิทธิภ าพของชุดการสอนเพื่อเปน การประกัน วาชุดการสอนที่สรางขึ้น มี
ประสิทธิภาพในการสอน ผูสรางจําเปนตองกําหนดเกณฑขึ้นลวงหนา โดยคํานึงถึงหลักการที่วาการ
เรียนรูเปนกระบวนการเพื่อชวยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล
10. การใชชุดการสอน ชุดการสอนที่ไดรับการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
ที่ตั้งไวสามารถนําไปสอนผูเรียนไดตามประเภทของชุดการสอนและตามระดับการศึกษา โดยกําหนด
ขั้นตอนการใชดังนี้
10.1 ให ผู เ รี ย นทําแบบทดสอบก อนเรี ย นเพื่ อพิจ ารณาพื้น ฐานความรูเดิ มของ
ผูเรียน (ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที)
10.2 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
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10.3 ขั้ น ประกอบกิ จ กรรมการเรี ย น (ขั้ น สอน) ผู ส อนบรรยายหรื อ แบ ง กลุ ม
ประกอบกิจกรรมการเรียน
10.4 ขั้นสรุปผลการสอน เพื่อสรุปมโนทัศนและหลักการที่สําคัญ
10.5 ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรูที่เปลี่ยนไป
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 97-99) โดยมี 10 ขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหา และประสบการณ
2. กําหนดหนวยการสอน โดยแบงเนื้อหาออกเปนหนวยการสอน
3. กําหนดหัวเรื่อง
4. กําหนดความคิดรวบยอด และหลักการใหสอดคลองกับหนวยและหัวเรื่อง
5. กําหนดวัตถุประสงค
6. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
7. กําหนดแบบประเมิน
8. เลือกและผลิตสื่อการสอน
9. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน
10. การใชชุดการสอน โดยมีขั้นตอนการใชดังนี้
10.1 ทดสอบกอนเรียน
10.2 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
10.3 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
10.4 ขั้นสรุปผลการสอน
10.5 ทดสอบหลังเรียน
สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 37) กลาวถึงขั้นตอนในการผลิตชุดการสอนไว
ดังนี้
1. กําหนดเรื่องเพื่อทําชุดการสอน ซึ่งอาจกําหนดตามเรื่องในหลักสูตรหรือกําหนด
เรื่องใหมขึ้นมาก็ได การจัดแบงเรื่องยอยจะขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหาและลักษณะการใชชุดการ
สอนนั้นๆ การแบงเนื้อเรื่องเพื่อทําชุดการสอนในแตละระดับยอมไมเหมือนกัน
2. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ อาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือบูรณา
การแบบสหวิทยาการไดตามความเหมาะสม
3. จัดเปนหนวยการสอนซึ่งจะแบงเปนกี่หนวย ซึ่งหนวยหนึ่งๆ จะใชเวลานานเทาใด
นั้น ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นผูเรียน
4. กําหนดหัวเรื่อง จัดแบงหนวยการสอนเปนหัวขอยอยๆ เพื่อสะดวกแกการเรียนรู
แตละหนวยควรประกอบดวยหัวขอยอย หรือประสบการณในการเรียนรูประมาณ 4-6 หัวขอ
5. กําหนดความคิดรวบยอด หรือหลักการ และตองกําหนดใหชัดเจนวาตองการให
ผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดหรือสามารถสรุปหลักการ แนวคิดอะไร ถาผูสอนยังไมชัดเจนวาจะให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอะไรบาง การกําหนดกรอบความคิด หรือหลักการก็จะไมชัดเจน ซึ่งจะรวมไปถึง
การจัดกิจกรรม เนื้อหาสาระ สื่อและสวนประกอบอื่นๆ ก็จะไมชัดเจนตามไปดวย
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6. กําหนดจุดประสงคการสอน หมายถึง จุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
รวมทั้งการกําหนดเกณฑการตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูไวชัดเจน
7. การกําหนดกิจกรรมการเรียน ตองกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ซึ่งจะเปนแนวทางในการเลือกและผลิตสื่อการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยางที่
ผูเรียนปฏิบัติ เชน การอาน การทํากิจกรรมตามบัตรคําสั่ง การตอบคําถาม การเขียนภาพการทดลอง
การเลนเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ เปนตน
8. กํ า หนดออกแบบวิ ธี ป ระเมิ น ผล และต อ งออกแบบประเมิ น ผลให ต รงกั บ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยใชการสอบแบบอิงคเกณฑ (การวัดผลที่ยึดเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในวัตถุประสงคโดยไมมีการนําไปเปรียบเทียบกับคนอื่น) เพื่อใหผูสอนทราบวาหลังจากผานกิจกรรม
มาเรียบรอยแลว ผูเรียนไดเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด
9. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ และวิธีการที่ผูสอนใชถือเปนสื่อในการสอน
ทั้งสิ้น เมื่อผลิตสื่อการสอนในแตละหัวเรื่องเรียบรอยแลว ควรจัดสื่อการสอนเหลานั้นแยกออกเปน
หมวดหมูในกลอง/แฟมที่เตรียมไว กอนนําไปหาประสิทธิภาพเพื่อหาความตรงความเที่ยงกอนนําไปใช
เราเรียกสื่อการสอนแบบนี้วา ชุดการสอน โดยปกติรูปแบบของชุดการสอนที่ดีควรมีขนาดมาตรฐาน
เพื่อความสะดวกในการใชและความเปนระเบียบเรียบรอยในการเก็บรักษาโดยพิจารณาในดานตางๆ
เชน การใชประโยชน ความประหยัด ความคงทนถาวร ความนาสนใจ ความทันสมัยทันเหตุการณ
ความสวยงาม เปนตน
10. สรางขอทดสอบกอนและหลังเรียนพรอมทั้งเฉลย ในการสรางขอสอบเพื่อทดสอบ
กอนและหลังเรียนควรสรางใหครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมที่กําหนดใหเกิดการเรียนรูโดยพิจารณา
จากจุดประสงค การเรีย นรู เปน สําคั ญ ขอสอบไมควรมากเกิน ไปแตควรเนนกรอบความรู สําคั ญใน
ประเด็นหลักมากกวารายละเอียดปลีกยอย หรือถามเพื่อความจําเพียงอยางเดียว และเมื่อสรางเสร็จ
แลวควรทําเฉลยไวใหพรอมกอนสงไปหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
11. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เมื่อสรางชุดการสอนเสร็จเรียบรอยแลวตองนํา
ชุดการสอนนั้นๆ ไปทดสอบโดยวิธีการตางๆ กอนนําไปใชจริง เชน ทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมและความตรงของเนื้อหา เปนตน
ชัยยงค พรหมวงศ และคนอื่นๆ (2537 : 199) อธิบายขั้นตอนของการผลิตชุดการสอน
ที่ไดจัดระบบไวแลว ดังนี้
1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ อาจกําหนดเปนหมาดวิชาหรือบูรณาการ
คนควาเปนแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม
2. กําหนดหนวยการสอนแบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอน โดยประมาณเนื้อหา
วิชาที่จะใหครูสามารถถายทอดความรูแกนักเรียนไดในสัปดาห หรือครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง
3. กําหนดหัวเรื่อง ผูสอนจะตองกําหนดวาในครั้งหนึ่งควรใชประสบการณอะไรบาง
แกผูเรียน แลวกําหนดหัวเรื่องออกมาเปนหนวยการสอน
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4. กําหนดมโนทัศนและหลักการ มโนทัศนและหลักการที่กําหนดนี้จะตองสอดคลอง
กับหนวยและหัวเรื่อง โดยสรุปรวมแนวคิด สาระ หลักเกณฑสําคัญไว เพื่อเปนแนวทางในการจัด
เนื้อหาที่จะสอนใหสอดคลองกัน
5. กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่อง โดยคิดเปนจุดประสงคทั่วไปกอนแลว
จึงเขียนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
6. กําหนดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมอันจะเปน
แนวทางในการเลือกและการผลิตสื่อการสอน ซึ่งกิจกรรมการเรียนหมายถึงกิจกรรมทุกอยางที่ผูเรียน
ปฏิบัติ เชน การอานบัตรคําสั่ง ตอบคําถาม เลนเกม ฯลฯ
7. กําหนดแบบประเมินผล ซึ่งตองประเมินผลใหตรงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยใช
แบบทดสอบอิงเกณฑเพื่อใหผูสอนทราบวา หลังจากผานกิจกรรมเรียบรอยแลวนักเรียนไดเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม
8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ และวิธีการที่ครูใชทุกชนิด นับวาเปน สื่อ
การสอนทั้งสิ้น เมื่อผลิตสื่อการสอนของแตละหัวเรื่องแลว ก็จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูใน
กลองที่เตรียมไวกอนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ
9. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพื่อเปนการประกันวา ชุดการสอนที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพในการสอน
จากกระบวนการผลิตชุดการสอนที่กลาวมาสรุปไดวา การผลิตชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ตองเนนการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนรูถึงกระบวนการ ความ
เข าใจและสามารถจั ดกระทํา ได โ ดยการเรีย นรูจ ากประสบการณตรง โดยใชสื่อที่ออกแบบใหเกิด
แรงจูงใจแตกต างระหวางระหวางบุคคล ทั้งนี้ชุ ดการสอนควรตอบสนอง วั ตถุ ประสงค การเรี ยนรู
เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน การสะทอนกลับเพื่อทราบความกาวหนาในการเรียน สามารถนําไป
ประยุกตหรือถายโยงการเรียนรูไปปรับใชกับปญหาหรือสภาพการใหม
ขั้นตอนการใชชุดการสอน
สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 55-58) ไดกลาวถึงการใชชุดการสอน ดังนี้
1. ชุดการสอนรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ ควรดําเนินการดังนี้
1.1 ผูสอนควรแนะนําหรือชี้แจงภาพรวมของชุดการสอน เพื่อเปนแนวทางใหผูเรียน
ไดเขาใจ เชน ลักษณะการจัดการเรียนรู สวนประกอบที่สําคัญ แนะนําการใชบัตรคําสั่ง การใชสื่อ
ตางๆ เปนตน
1.2 ใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองจากบัตรคําสั่ง และดําเนินตากิจกรรมของบัตรคําสั่ง
จนครบกระบวนการ โดยมีการประเมินตนเองทั้งกอนและหลังการใชชุดการสอน
2. ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม หรือชุดการสอนสําหรับการเรียนเปนกลุมยอยโดย
ปกติชุดการสอนชนิดนี้มักจะใชในการสอนแบบศูนยการเรียน ดังนั้นการใชชุดการสอนควรดําเนินการ
ดังนี้
2.1 แนะนําหรือชี้แจงการใชชุดการสอนเพื่อเปนแนวทางใหผูเรียนเขาใจวิธีใช
2.2 แบงกลุมยอยผูเรียนตามจํานวนชุดการสอน
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2.3 ใหผูเรียนทํากิจกรรมตามบัตรคําสั่งที่อยูในชุดการสอน โดยเริ่มตนพรอมๆ กัน
ภายในชุดการสอนจะกําหนดคําสั่ง กิจกรรม การประเมิน ภายในกรอบเวลาที่กําหนด
2.4 เมื่ อ ผู เ รี ย นกลุ ม ใดประกอบกิ จ กรรมเสร็ จ ตามเวลาที่ กํ า หนดแล ว ให ส ลั บ
หมุนเวียนกับกลุมอื่นๆ ในกรณีที่ยังสลับกลุมไมไดใหปฏิบัติกิจกรรมในศูนยการเรียนรูสํารอง
3. ชุดการสอนประกอบคําบรรยายของผูสอน การใชชุดการสอนประเภทนี้ ควร
ดําเนินการดังนี้
3.1 ผูสอนตองทําความเขาใจอยางดีกับบัตรคําสั่ง เนื้อหา สื่อ ใบงานและกิจกรรม
3.2 ผูสอนตองเตรียมวัสดุอุปกรณหรือสื่อในการนําเสนอหรือการสาธิต โดยฝกให
เกิดทักษะกอนนําไปปฏิบัติจริง
3.3 ผูสอนตองประเมินการใชชุดการสอน เพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุง
ในโอกาสตอไป
การใชชุดการสอนจะใชตามประเภทและจุดประสงคที่ทําขึ้น มีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
1. ขั้นทดสอบกอนเรียนใหผูเรียนไดทดสอบกอนเรียน เพื่อพิจารณาพื้นฐานความรูเดิม
ของนักเรียน อาจใชเวลาประมาณ 10 – 15 นาที และควรเฉลยผลการทดสอบใหผูเรียนแตละคน
ทราบพื้นฐานความรูของตนเอง
2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะ
เรียนรู
3. ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน ผูสอนจะตองชี้แจงและอธิบายใหผูเรียนเขาใจอยาง
ละเอียดทุกขั้นตอนกอนลงมือทํากิจกรรม
4. ขั้นสรุปบทเรียน ผูสอนนําสรุปบทเรียนซึ่งอาจทําไดโดยการถามหรือใหผูเรียนสรุป
ความเขาใจหรือสาระที่ไดจากการเรียนรู เพื่อใหแนใจวาผูเรียนมีความคิดรวบยอดตามหลักการที่
กําหนด
5. ประเมินผลการเรียน โดยการทําขอสอบหลังเรียนเพื่อประเมินดูวาผูเรียนบรรลุตาม
จุดประสงคหรือไม เพื่อจะไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผูเรียนในกรณีที่ยังไมผานจุดประสงคที่
กําหนดขอใดขอหนึ่ง
ขอดีและขอจํากัด
ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนมีดังนี้
ขอดี 1. สงเสริมการเรีย นเปน รายบุคคล โดยผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถ
ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแตละบุคคล
2. แกปญหาการขาดแคลนครูผูสอน เพราะชุดการสอนสามารถชวยใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง และตองการความชวยเหลือของครูผูสอนไมมากนัก
3. ส งเสริ มการจั ดการศึกษานอกโรงเรีย นและการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพราะ
ผูเรียนสามารถนําชุดการสอนไปเรียนรูไดในทุกสถานที่และทุกเวลาไมจํากัดชั้นเรียน
4. สรางความมั่นใจและชวยลดภาระของผูสอน เพราะการผลิตชุดการสอนเตรียมไว
ครบจํานวนหนวยการเรียนรูและจัดไวเปนหมวดหมูทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชไดทันที
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5. ผู เ รี ย นสามารถแสวงหาความรูไดดว ยตนเอง มีโ อกาสฝก การตัดสิน ใจและการ
ทํางานรวมกับกลุม
6. ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ
ขอจํากัด 1. การออกแบบและการผลิตชุดการสอน ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา
ดานเทคโนโลยี ดานการศึกษา ดานศิลปะทํางานรวมกัน
2. ผูสอนตองเปนกัลยาณมิตร รวมทั้งมีความกระตือรือรนสนใจใฝรูวิทยาการใหมๆ
อยูเสมอ
3. ตองใชเวลาพอสมควรในการเตรียมชุดการสอนพรอมสื่ออุปกรณใหครบครัน
การนําไปประยุกตใช
ผลลัพธที่พึงปรารถนาของการเรียนรู คือ การเพิ่มความสามารถของแตละบุคคลในการ
ประยุกตหรือการถายโยงการเรียนรู สามารถนําไปปรับใชกับปญหาหรือสภาพการณใหมได
สาโรจน แพงยัง (2535 : 17) ไดสรุปวา ในการผลิตชุดการสอน เพื่อใหไดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่จะถายทอดความรูใหกับผูเรียนนั้น จําเปนตองอาศัยหลักการจัดแนวคิดของทฤษฎี
ทางจิตวิทยาที่สําคัญดังนี้
1. ตองใหผูเรียนเขามามีสวนรวม ไมวาในการผลิต การใชหรือการประเมิน
2. สื่อการสอนที่ดีตองใหความรูแกผูเรียนเปนขั้นตอนทีละนอยจากงายไปหายาก
3. สื่อการสอนที่ดีจะตองเราความสนใจของผูเรียน และผูเรียนสามารถตอบสนองได
ในทันที
4. สื่อการสอนที่ดีจะตองเหมาะกับวุฒิภาวะ และความสามารถของผูเรียน
5. สื่อการสอนที่ดีจะตองสามารถใหผูเรียนทราบผลในการเรียนไดทันที
6. สื่อการสอนที่ดีตองใหผูเรียนไดประสบการณในความสําเร็จของตน
สรุปไดวา สื่อการสอนที่ผลิตสามารถตอบสนองตามหลักการ สื่อนั้นยอมนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายที่ตองการ

การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน
ชัยยงค พรหมวงศ (2537 : 493-500) กลาวถึงการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนวาเมื่อ
ผลิตสื่อขึ้นมาใชประกอบการเรียนการสอน เชน เอกสารประกอบการสอน ชุดการเรียน ชุดการสอน
บทเรียนสําเร็จรูป หนังสือหรือแบบหนวยหรือชุดฝกแบบฝก ควรไดรับการประเมินประสิทธิภาพของ
สื่อวาเหมาะที่จะนําไปใชตอไปหรือไม หรือสื่อนี้จะสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนตาม
จุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม หรืออยางไร จะไดหาขอบกพรองเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป
การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนเปนการนําไปทดลองใช (Try-out) เพื่อปรับปรุง
แลวนําไปทดลองสอนจริง (Trial run) นําผลที่ไดมาปรับปรุง แกไขเสร็จแลวผลิตออกมาเปนจํานวน
มากซึ่ง ชัยยงค พรหมวงศ (2537 : 494) กลาวถึงความจําเปนที่ตองทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ
การสอน ดังนี้
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1. สําหรับหนวยงานผลิต เปนการประกันคุณภาพของสื่อการสอนวาอยูในขั้นสูง
เหมาะสมที่จะลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก หากไมทดสอบประสิทธิภาพเสียกอนแลวหากผลิต
ออกมาใชประโยชนไมไดดีก็จะตองทําใหมเปนการสิ้นเปลืองทั้งเวลา แรงงานและเงินทอง
2. สําหรับผูใชสื่อการสอน ซึ่งสื่อการสอนจะทําหนาที่สอนโดยที่ชวยสรางสภาพการ
เรียนรูใหผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่มุงหวังบางครั้งสอนแทนครู ดังนั้น กอนนําสื่อการสอน ไปใช
ครู ค วรมั่ น ใจว า สื่ อ การสอนนั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการให ผู เ รี ย นเกิด การเรี ย นรู จ ริ ง การทดสอบ
ประสิทธิภาพตามลําดับขั้น จะชวยใหเราไดชุดการสอนที่มีคุณคาทางการสอนจริงตามเกณฑที่กําหนดไว
3. สําหรับผูผลิตสื่อการสอน การทดสอบประสิทธิภาพจะทําใหผูผลิตมั่นใจวาเนื้อหา
สาระที่นําเสนอไปนั้นเหมาะสมและงายตอความเขาใจ อันจะชวยใหผูผลิตมีความชํานาญสูงขึ้นเปน
การประหยัดแรงงาน เวลาและเงินทองในการเตรียมตนแบบ
การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ
เกณฑประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของสื่อการสอนจะชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู เปนระดับที่ผูผลิตชุดการสอนพึงพอใจวาหากชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้น
แลวก็จะมีคุณคาที่จะนําไปสอนนักเรียน และคุมคาแกการลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก ซึ่งการ
กําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรม 2 ประเภท คือ พฤติกรรมตอเนื่อง
(กระบวนการ) และพฤติกรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนดคาประสิทธิภาพเปน
E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และ E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ)
1. ประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง (Transitional
Behavior) คือ ประเมินผล
ตอเนื่อง ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมยอยหลายๆ พฤติกรรมเรียกวา กระบวนการ (Process) ของ
ผูเรียนที่สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุมและบุคคล ไดแก งานที่มอบหมายและกิจกรรม อื่นใด
ที่ผูสอนกําหนดไว
2. ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทาย (Terminal Behavior) คือการประเมินผลลัพธ
(Products) ของผูเรียน โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอบไล
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนจะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยน
พฤติกรรมเปนที่นาพอใจ โดยกําหนดเปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางานและการประกอบ
กิจกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของผลการทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด นั่นคือ
E1 / E2 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ
ตัว อย าง 80/80 หมายความวา เมื่อเรียนจากแบบฝกแลว ผูเรียนจะสามารถทํา
แบบฝกหัดหรืองานไดผลเฉลี่ย 80% และทําขอสอบหลังเรียนไดผลเฉลี่ย 80%
การที่จะกําหนดเกณฑ E1 / E2 ใหมีคาเทาใดนั้นใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความพอใจ
โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูความจํามักจะตั้งไว 80/80 , 85/85 หรือ 90/90 สวนเนื้อหาที่เปน
ทักษะอาจตั้งไวต่ํากวานี้ เชน 75/75 เปนตน อยางไรก็ตามไมควรตั้งไวต่ําเพราะตั้งเกณฑไวเทาใด
ก็มักไดผลเทานั้น
การยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพสื่อการสอน เมื่อทดลองสื่อการสอนภาคสนาม
แลวใหเทียบคา E1/E2 ที่หาไดจากแบบฝกกับ E1/E2 ของเกณฑ เพื่อดูวาเราจะยอมรับประสิทธิภาพ
หรือไม การยอมรับประสิทธิภาพใหถอื คาแปรปรวน 2.5 – 5 % นั่นคือประสิทธิภาพของสื่อการสอน
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ไมควรต่ํากวาเกณฑเกิน 5% แตโดยปกติเราจะกําหนดไว 2.5% เชน เราตั้งเกณฑประสิทธิภาพไว
90/90 เมื่อทดลองแบบ 1:100 แลว สื่อการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 87.5/87.5 เราก็สามารถยอมรับ
ไดวาสื่อการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ผูรายงานไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพไวที่
80/80
การคํานวณประสิทธิภาพของสื่อการสอน
การหาประสิทธิภาพของสื่อที่สรางขึ้น มีกระบวนการสําคัญ อยู 2 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach) และ
ขั้นตอนการหาประสิทธิภ าพตามวิ ธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ (Empirical Approach)
ทั้ ง สองวิ ธี นี้ ค วรทํ า ควบคู กั น ไป จึ ง จะมั่ น ใจได ว า สื่ อ หรื อ เทคโนโลยี ก ารเรี ย นการสอนที่ ผ า น
กระบวนการหาประสิทธิภาพจะเปนที่ยอมรับได มีรายละเอียดดังนี้ (เผชิญ กิจระการ. 2544)
1. วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach)
กระบวนการนี้ เป นการหาประสิทธิภ าพโดยใชห ลักของความรูและเหตุผ ลในการ
ตัดสินคุณคาของสื่อการเรียนการสอน โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญ (Panel of Experts) เปนผูพิจารณา
ตัดสินคุณคา ซึ่งเปนการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมใน
ดานความถูกตองของการนําไปใช (Usability) ผลจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคนจะนํามา
หาประสิทธิภาพโดยใชสูตรดังนี้
CVR =

2Ne
-1
N

เมื่อ CVR
Ne

แทน ประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach)
แทน จํานวนผูเ ชี่ยวชาญที่ยอมรับ (Number of Panelists
who had Agreement)
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด (Total Number of Panelists)
ผูเชี่ยวชาญจะประเมินสื่อการเรียนการสอนตามแบบประเมินที่สรางขึ้นในลักษณะของ
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) (นิยมใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ)
นําคาเฉลี่ย ที่ไดจ ากแบบประเมิน ของผู เชี่ ยวชาญแตล ะคนไปแทนค าในสู ตร สําหรั บค าเฉลี่ ยของ
ผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับจะตองอยูในระดับมากขึ้นไป
2. วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ (Empirical Approach) วิธีการนี้จะนําสื่อไป
ทดลองใชกับกลุมผูเรียนเปาหมาย การหาประสิทธิภาพของสื่อ เชน บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI) บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน แผนจัดการเรียนรู แบบฝกทักษะ เปนตน
สวนมากใชวิธีการหาประสิทธิภาพดวยวิธีนี้ ประสิทธิภาพที่วัดสวนใหญจะพิจารณาจากเปอรเซ็นต
การทําแบบฝกหัดหรือกระบวนการเรียน หรือแบบทดสอบยอย โดยแสดงคาตัวเลข 2 ตัว
เชน E1 / E2 = 80/80 , E1 / E2 = 90/90 เปนตน การคํานวณหาคา E1 และ E2 มีสูตรดังนี้
E1 =

∑X

N ×100
A
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เมื่อ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
Σx แทน คะแนนรวมของแบบฝกหัด ใบงาน หรือแบบทดสอบยอย
ทุกชุดรวมกัน
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดใบงาน หรือแบบทดสอบยอย
ทุกชุดรวมกัน
N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด
∑Y

E2 = N ×100
B

เมื่อ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ
∑Y แทน คะแนนของการทดสอบหลังเรียน
B แทน คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน
N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด
ประสิทธิภาพของสื่อการสอน จะมาจากผลลัพธของการคํานวณ E1 และ E2 เปน
ตัวเลขตัวแรกและตัวหลังตามลําดับ ถาตัวเลขเขาใกล 100 มากเทาไรยิ่งถือวามีประสิทธิภาพมากขึ้น
เปนเกณฑที่ใชพิจารณาการรับรองประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน สวนแนวคิดในการหา
ประสิทธิภาพที่ควรคํานึง มีดังนี้
1. สื่อการเรียนการสอน ที่สรางขึ้นตองมีการกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเพื่อ
การเรียนการสอนอยางชัดเจน และสามารถวัดได
2. เนื้ อ หาของบทเรี ย นที่ ส ร างขึ้ น ต องผ านกระบวนการวิ เ คราะหเ นื้ อหาตาม
จุดประสงคของการเรียนการสอน
3. แบบฝกหัดและแบบทดสอบตองมีการประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาตาม
วัตถุประสงคของการสอนที่ไดวิเคราะหไว สวนความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบควรมีการวิเคราะห เพื่อนําไปใชกําหนดคาน้ําหนักของคะแนนในแตละขอคําถาม
4. จํ า นวนแบบฝ ก หั ด ต อ งสอดคล อ งกั บ จํ า นวนของวั ต ถุ ป ระสงค แ ละต อ งมี
แบบฝกหัดและขอคําถามในแบบทดสอบครอบคลุมทุกจุดประสงคของการสอน จํานวนแบบฝกหัด
และขอคําถามในแบบทดสอบไมควรนอยกวาจํานวนวัตถุประสงคจะเห็นไดวา
การคํานวณหา
ประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนนี้ เปนผลรวมของการหาคุณภาพ (Quality) ทั้งเชิงปริมาณที่
แสดงเป น ตั ว เลข (Quantitative) และเชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative) ที่แ สดงเปน ภาษาที่ เข า ใจได
ดังนั้นประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ในที่นี้จึงเปนองครวมของประสิทธิภาพ (Efficiency)
ในความหมายของการทําในสิ่งที่ถูก (Do the Things Right) นั้นหมายถึง การเรียนอยางถูกตอง
ตามกระบวนการของการเรียนและการมีประสิทธิผล (Effectiveness) ในความหมายของการทํา
สิ่งที่ถูกตองใหเกิดขึ้น (Get the Right Things Done) นั้นหมายถึงผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
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จุดประสงคถูกตองถึงระดับเกณฑที่คาดหวัง ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะนําไปสูการมี
คุณภาพ ซึ่งมักนิยมเรียกรวมกันเปนที่เขาใจสั้นๆ วา “ประสิทธิภาพ” ของสื่อการเรียนรู
การประเมินประสิทธิภาพของสื่อการสอน
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนจะกําหนดเปนเกณฑที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียนจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมเปนที่พึงพอใจ โดยกําหนดใหเปนเปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของคะแนนการทํางาน
และการประกอบกิจกรมของผูเรียนทั้งหมดตอเปอรเซ็นตของผลการสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด
นั่นคือ ถาเกณฑ 80 / 80 ก็คือประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธ (ชัยยงค
พรหมวงศ. 2537: 916) ซึ่งประสิทธิภาพของแผนใหสถิติที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ค า เฉลี่ ย เลขคณิต เปน ผลรวมเฉลี่ ย ของนัก เรีย นทั้ง หมด ถ าคา เฉลี่ ย สู ง
แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมหรือหองนั้นๆ สูงในแผนการจัดการเรียนรูคะแนน
เฉลี่ยหลังสอนจะตองมากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน จึงจะถือวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ
2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนคาที่วัดการกระจายของขอมูลหรือ
คะแนนของผูเรียนในกลุมหรือหองนั้นๆ วาผูเรียนมีความรูความสามารถแตกตางกันมากนอยเพียงใด
ถาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาก ก็แสดงวาระดับความสามารถของผูเรียนในหองหรือกลุม
นั้ น ๆ แตกต า งกั น มาก ถ า ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) น อ ยก็ แ สดงว า ระดั บ ความรู
ความสามารถของนักเรียนในหองหรือกลุมนั้นๆ แตกตางกันนอย ในแผนการจัดการเรียนรูคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังเรียนจะตองนอยกวากอนเรียนจึงจะถือวาแผนการจัดการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพ
ความสําคัญระหวางสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X )
1. ถา X มาก S.D. นอย หมายความวา ความรูความสามารถของกลุม
หรือหองนั้นๆ จะสูงใกลเคียงกัน
2. ถา X มาก S.D. มาก หมายความวา ความรูความสามารถของกลุม
หรือหองนั้นๆ จะสูงและแตกตางกัน
3. ถา X นอย S.D. นอย หมายความวา ความรูความสามารถของกลุม
หรือหองนั้นๆ จะต่ําใกลเคียงกัน
4. ถา X นอย S.D. มาก หมายความวา ความรูความสามารถของกลุม
หรือหองนั้นๆ จะต่ําและแตกตางกันมาก
3. คาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) เปนคาเปรียบเทียบอัตราการกระจายของ
คะแนนกับคาเฉลี่ยวาการกระจายของคะแนนเปนรอยละเทาใดของคะแนนเฉลี่ย ซึ่งเกณฑของคา
C.V. มีดังนี้
คา C.V. ต่ํากวารอยละ 10 การกระจายของการเรียนการสอนจะอยูในเกณฑ
ดีมาก
คา C.V. ระหวางรอยละ 10 –15 การกระจายของการเรียนการสอนจะอยู
ในเกณฑดี
คา C.V. ระหวางรอยละ 15 การกระจายของการเรียนการสอนยังไมนาพอใจ
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การหาคาดัชนีประสิทธิผล
ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงความกาวหนาใน
การเรียนของผูเรียน โดยการเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนการทดสอบกอนเรียนกับคะแนนที่ได
จากการทดสอบหลังเรียน และคะแนนเต็มหรือคะแนนสูงสุดกับคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอน
เรียน เมื่อมีการประเมินสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นมา เรามักจะดูถึงประสิทธิผลทางดานการสอนและการ
วัดประเมินผลทางสื่อนั้น ตามปกติแลวจะเปนการประเมินความแตกตางของคาคะแนนใน 2 ลักษณะ
คือ ความแตกตางของคะแนนกับการทดสอบกอนเรียนและคะแนนการทดสอบหลังเรียน หรือการ
ทดสอบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมในการปฏิบัติสวนมาก
จะเนนที่ผลความแตกตางที่แทจริงมากกวาผลความแตกตางทางสถิติ แตในบางกรณีการเปรียบเทียบ
เพียง 2 ลักษณะก็อาจจะยังไมเปนการเพียงพอ เชน ในกรณีของการทดสอบใชสื่อการเรียนการ
สอนครั้งหนึ่ งปรากฏว ากลุมที่ 1 การทดสอบกอนเรีย นไดคะแนน 18% การทดสอบ หลังเรียนได
คะแนน 67% และกลุมที่ 2 การทดสอบกอนเรียนไดคะแนนจาก การทดสอบทั้งสองกรณีมีพื้นฐาน
(คะแนนทดสอบกอนเรียน) แตกตางกันซึ่งจะสงผลถึงคะแนนสอบหลังเรียนที่จะเพิ่มไดสูงสุดของแต
ละกรณี (เผชิญ กิจระการ. 2544 : 33-39) ไดเสนอคาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index)
ไวดังนี้
1. การพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของผูเรียนโดยอาศัยคา t-test (Dependent Samples) เปน
การพิจารณาดูวา ผูเรียนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางเชื่อถือไดหรือไม โดยทําการทดสอบผูเรียนทุกคน
กอนเรียน (Pre test) และหลังเรียน (Post test) แลวนํามาหาคา t-test (Dependent
Samples) หากมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิติ ก็ถือไดวาผูเรีย นกลุมที่ผูวิจัย กําลังศึกษามีการพัฒ นาขึ้ น
อยางเชื่อถือได
2. การหาพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของผูเรียนโดยอาศัยคาดัชนีประสิทธิผล มีสูตรดังนี้
ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน- ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน
ดัชนีประสิทธิผล =
(จํานวนนักเรียน × คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน
หรือ

E.I. =

P2 −P1
Total−P1

เมื่อ

P1
P2
Total

แทน ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน
แทน ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน
แทน ผลคูณของจํานวนนักเรียนกับคะแนนเต็ม
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ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) เปนผลการเรียนรูตามแผนที่กําหนดไวลวงหนา อันเกิด
จากกระบวนการเรียนการสอนในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผานมา
คําวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) นักวัดผลและนักการศึกษา
เรียกชื่อแตกตางกันไป เชน แบบทดสอบความสัมฤทธิ์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ และไดใหความหมายไว ในแนวเดียวกัน
ในพจนานุกรม Encyclopedia World Dictionary แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ คือ
แบบทดสอบที่สรางขึ้นเพื่อใชในการวัดผลของการเรียนหรือการสอน
ศิริชัย กาญจนวาสี (2544 : 125) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Tests)
ใชวัดสมรรถนะอันเปนผลลัพธจากการเรียนการสอนหรือโปรแกรมการฝกอบรม ใชวัดผลการเรียนรูที่
เกิดขึ้น (What Has Learned) จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูสอนไดจัดขึ้นเพื่อการเรียนรูนั้น
สิ่งที่มุงวัดจึงเปนสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูภายใตสถานการณที่กําหนดขึ้น ซึ่งอาจเปนความรูหรือทักษะ
บางอยาง (สวนใหญจะเนนทักษะทางสมองและความคิด) อันบงบอกถึง สถานภาพการเรียนรูที่ผาน
มา หรือสภาพการเรียนรูที่บุคคลนั้นไดรับ
วิ นั ย ธรรมศิ ล ป และคณะ (ม.ป.ป. : 5) ให ค วามหมายของ แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู ทักษะ และสมรรถภาพสมองดานตางๆ
ที่เด็กไดรับจากประสบการณทั้งปวง ทั้งจากโรงเรียนและทางบาน ยกเวนการวัดทางรางกายความ
ถนัดและทางบุคคลกับสังคม
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 95) ใหความหมายไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หมายถึ ง แบบทดสอบที่ วั ด ความรู ทั ก ษะและสมรรถภาพสมองด า นต า งๆ ที่ เ ด็ ก ได รั บ จาก
ประสบการณทั้งปวงทั้งจากโรงเรียนและทางบานยกเวนการวัดทางรางกาย ความถนัด และทาง
บุคคลกับสังคม สําหรับในโรงเรียนแลวแบบทดสอบประเภทผลสัมฤทธิ์มุงที่จะวัดความสําเร็จ
ในวิชาเปนสวนใหญ
สมนึก ภัททิยธานี (2546 : 73) ไดใหความหมายแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพทางสมองดานตางๆ ที่นักเรียนไดรับการเรียนรูผานมา
กลาวโดยสรุป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความรู ทักษะและ
ความสามารถทางวิช าการที่ผูเ รีย นไดเรี ยนรูมาแล ววาบรรลุ ผลสําเร็จ ตามจุ ดประสงค ที่กําหนดไว
เพียงใด
ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 96) กลาวถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบที่ครูสราง (Teacher – Made Test) หมายถึง แบบทดสอบที่มุง
วั ด ผลสั มฤทธิ์ ของผู เ รี ย นเฉพาะกลุ ม ที่ ค รู ส อน เป น แบบทดสอบที่ ครู ส ร างขึ้ น ใช กัน โดยทั่ ว ไปใน
สถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบทดสอบขอเขียน (Paper and Pencil Test) ซึ่งแบงไดเปน 2
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ชนิด คือ แบบทดสอบอัตนัย (Subjective or Essay Test) และแบบทดสอบปรนัยหรือแบบให
ตอบสั้น ๆ (Objective Test or Short Answer)
2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) หมายถึง แบบทดสอบที่มุง
วัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทั่วๆ ไป ซึ่งสรางโดยผูเชี่ยวชาญ มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดี จนมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน กลาวคือ มีมาตรฐานในการดําเนินการสอบ วิธีการใหคะแนนและการแปล
ความหมายของคะแนน
สมนึก ภัททิยธนี (2546 : 73) กลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจแบงได 2 ประเภท คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ที่ครูสรางกับแบบทดสอบมาตรฐาน
วินัย ธรรมศิลป และคณะ (ม.ป.ป. : 5) กลาวถึง ประเภทของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์วาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง (Teacher – Made
Test) หมายถึง
แบบทดสอบที่ใชกันทั่วๆ ไปในโรงเรียน ครูเปนผูสรางขึ้นเอง สอบเสร็จแลวก็ทิ้งไป จะสอบใหมก็
สรางขึ้นมาใหม หรือเอาของเกามาเปลี่ยนแปลง ขอสอบแบบนี้มีขอเสียตรงที่วาครูสวนใหญไมคอย
สนใจวาขอสอบที่ออกมานั้นใชแลวดี – เลวประการใด
2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) หมายถึง แบบทดสอบที่สราง
ขึ้นแลวนําไปใชทดสอบ และวิเคราะหผลการสอบตามวิธีการทางสถิติหลายครั้งหลายหน เพื่อปรับปรุง
ให มี คุ ณ ภาพดี แ ละเป น แบบทดสอบที่ ม าตรฐานสํ า หรั บ ใช กั บ เด็ ก ทั่ ว ๆ ไป มี ก ารหาเกณฑ ป กติ
(Norms) เพื่อใชเปนหลักในการเปรียบเทียบ แบบทดสอบมาตรฐานนี้เปนแบบทดสอบที่ใชวัดและ
ประเมินคาการเรียนการสอน การสรางแบบทดสอบมาตรฐานตองใชเวลาและคาใชจายมาก จึงมัก
เปนงานของสถาบันใหญๆ หรือเปนงานระดับชาติ คําวามาตรฐาน หมายถึง มาตรฐาน 2 ประเด็น
คือ มาตรฐานในการดําเนินการสอบและในวิธีการแปลคะแนน
จากประเภทแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่กลาวมา สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น (Teacher – Made Test) หมายถึง แบบทดสอบ
ที่ครูสรางขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ซึ่งสรางขึ้นมาใชเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะกลุมของผูเรียนเปน
แบบทดสอบที่ใชกันโดยทั่วๆ ไปในสถานศึกษา
2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) หมายถึง แบบทดสอบที่สราง
ขึ้นเพื่อวั ดผลสัมฤทธิ์ ของผูเ รีย น มีการวิ เคราะหขอสอบตามวิธี การทางสถิ ติ มีการปรับ ปรุงและ
พัฒนาแบบทดสอบเพื่อใหไดขอสอบที่มีคุณภาพ
ความแตกตางระหวางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ที่ครูสรางขึ้นเพื่อใชในชั้นเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสรางขึ้นเพื่อใชใน
ชั้นเรียนอาจจําแนกความแตกตางที่ชัดเจนได 5 ประการ ดังนี้ (เยาวดี วิบูลยศรี. 2540 : 26)
1. การจํากัดของเนื้อหาวิชาที่สอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสุม
เนื้ อ หาสํ า หรั บ นํ า มาสอบในระดั บ ที่ ก ว า งและทั่ ว ไป เพื่ อ ใช กั บ โรงเรี ย นต าง ๆ ตลอดจนมี ก าร
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กลั่นกรองเนื้อหาในการสรางขอกระทงโดยผูเชี่ยวชาญทางเนื้อหาและหลักสูตร สําหรับแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ที่ครูสรางขึ้นจะเนนเนื้อหาเฉพาะที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ครูจะทําหนาที่
เปนผูเชี่ยวชาญซึ่งอาจประกอบดวยครูคนเดียวหรือคณะครูก็ได เปนผูกําหนดเนื้อหาที่เหมาะสมใน
การสอบ
2. การทดลองใชแบบทดสอบ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน เมื่อสรางขึ้นแลว
จะต อ งมี ก ารทดลองใช เพื่ อ ทํ า การวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพของแบบทดสอบด ว ยค า สถิ ติ ต า งๆ
ตอจากนั้นก็จะรายงานในคูมือแบบทดสอบ เชน คาความตรง ความเที่ยง ระดับความยากงาย
และอํานาจจําแนกของขอกระทงในทํานองตรงกันขาม สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสราง
ขึ้นโดยทั่วไปจะไมมีการทดลองใชเพื่อวิเคราะหคาสถิติในการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบทดสอบ
มากอน
3. วิธีดําเนินการสอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานโดยปกติจะตองมีคูมือ
อธิ บ ายวิ ธี ดํ า เนิ น การสอบอย า งเป น มาตรฐาน เช น วิ ธีก ารตอบ เวลาในการสอบ ฯลฯ ผู ใ ช
แบบทดสอบตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสรางขึ้น โดยทั่วไป
จะไมมคี ูมือประกอบการใช เพราะตัวครูเองจะเปนผูกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการสอบ
4. วิธีการใหคะแนน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานตองมีคําเฉลยสําหรับการ
ตรวจใหคะแนนตามที่ระบุอยูในคูมือการใชทดสอบ สวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสรางขึ้นนั้น
ครูจะเปนผูใหคะแนนตามมาตรฐานที่ครูกําหนดขึ้นเอง
5. ตารางปกติวิสัยเพื่อการเปรียบเทียบ โดยปกติแลวแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
มาตรฐานจะมีการนําไปใชกับกลุมอางอิง หรือที่เรียกวา Norm Group เพื่อทําตารางปกติวิสัย
(Norm Table) ไวในคูมือของการใชแบบทดสอบมาตรฐาน โดยมีจุดมุงหมายใหผูใชแบบทดสอบ
สามารถนําไปใชในการตีความสําหรับคะแนนสอบที่ไดรับ รวมทั้งใชเปนตารางเพื่อการเปรียบเทียบ
ของคะแนนดังกลาวดวย สวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสรางขึ้นจะมีเพียงคะแนนของผูเขาสอบ
ดวยกัน ซึ่งอาจใชเปรียบเทียบไดเฉพาะภายในกลุมเทานั้น
หลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะมีคุณภาพไดนั้นจะตองอาศัยหลักการสราง
ที่มีประสิทธิภาพ
Gronlund (Gronlund. 1976 : 8 – 11) ไดใหหลักการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้
1. ตองนิยามพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูที่ตองการจะวัดใหชัดเจน โดยกําหนด
ในรูปของจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนหรือรายวิชาดวยคําที่เฉพาะเจาะจงสามารถวัดและสังเกตได
2. ควรสรางแบบทดสอบใหครอบคลุมผลการเรียนรูที่ไดกําหนดไวทั้งหมด ทั้งใน
ระดับความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและระดับที่ซับซอนมากขึ้น
3. แบบทดสอบที่สรางขึ้นควรจะวัดพฤติกรรม หรือผลการเรียนรูที่เปนตัวแทน
ของกิจกรรมการเรียนรู โดยจะตองกําหนดตัวชี้วัด และขอบเขตของผลการเรียนรูที่จะวัดแลวจึง
เขียนขอสอบตามตัวชี้วัดจากขอบเขตที่กําหนดไว
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4. แบบทดสอบที่สรางขึ้น ควรประกอบดวยขอสอบชนิดตางๆ ที่เหมาะสม
สอดคลองกับการวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูที่กําหนดไว ใหมากที่สุด
5. ควรสรางแบบทดสอบโดยคํานึงถึงแผนหรือวัตถุประสงคของการนําผลการ
ทดสอบไปใชประโยชน จะไดเขียนขอสอบใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และทันใชตามแผนที่
กําหนด เชน การใชแบบทดสอบกอนการเรียนการสอน (Pretest) สําหรับตรวจสอบความรูพื้นฐาน
ของผูเรียนเพื่อการสอนซอมเสริม การใชแบบทดสอบระหวางการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุงการ
เรียนการสอน (Formative Test)และการใชแบบทดสอบหลังการเรียนการสอนเพื่อตัดสินผลการเรียน
(Summative Test)
6. แบบทดสอบที่สรางขึ้น จะตองทําใหการตรวจใหคะแนนไมมีความคลาดเคลื่อน
จากการวัด (Measurement Errors) ซึ่งไมวาจะนําแบบทดสอบไปทดสอบกับ ผูเรีย นในเวลาที่
แตกตางกันจะตองไดผลการวัดเหมือนเดิม
พวงรัตน ทวีรัตน (2530 : 41) ไดกลาวถึง หลักในการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์วา หลักเบื้องตนในการสรางขอสอบใหมีคุณภาพ มีอยู 2 ประการ การทราบคุณลักษณะ
ของขอสอบที่ ดีป ระการหนึ่ง และอี กประการหนึ่งคื อ การทราบคุณลักษณะที่จํ าเป นของผูเ ขีย น
ขอสอบที่ ดี องค ป ระกอบ 2 ประการนี้จ ะเปน พื้น ฐานในการเตรีย มตัว ของครูใหส ามารถสราง
ขอสอบที่ดีได
ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พวงรั ตน ทวี รั ตน (2530 : 47) ไดกลาวถึงขั้น ตอนในการสรางขอสอบไว วา
มีอยู 4 ขั้นตอนที่สําคัญ คือ
1. ขั้ น วางแผน โดยทั่ ว ไปในการสร า งข อ สอบควรจะกระทํ า กั น ในรู ป ของ
คณะกรรมการจะเหมาะสมกวา เพราะจะทําใหไดขอสอบที่มาจากหลายแนวความคิด และมีแงมุม
ตางๆ ในการถามกวางขวางขึ้น แตในกรณีที่ครูผูสอนจะตองออกขอสอบประจําวิชาที่สอนแตเพียง
ผูเดียว ก็เปนความจําเปนที่ครูจะตองออกขอสอบวิชานั้นๆ ทั้งฉบับเพียงผูเดียว อยางไรก็ตามไมวา
จะเปนการออกขอสอบในลักษณะของกลุมคณะกรรมการหรือครูผูสอนเพียงคนเดียว สิ่งที่ควรปฏิบัติ
ในการวางแผนสรางขอสอบ คือ กําหนดจุดมุงหมาย กําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด
กําหนดชนิดและรูปแบบของขอสอบ กําหนดสวนประกอบอื่นๆ ที่จําเปนในการออกขอสอบและใน
การสอบ
2. ขั้นเตรียมงาน ขั้นนี้เปนการเตรียมสิ่งตางๆ ที่จะตองใชและเอื้ออํานวยตอการ
สรางขอสอบ ไดแก
2.1 หลักสูตร หนังสือแบบเรียน แผนการสอน คูมือครู
2.2 ทําการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชาที่จะออกขอสอบ พรอมบันทึกผล
การวิเคราะห
2.3 อุปกรณตางๆ สําหรับการพิมพ การอัดสําเนา
2.4 กระดาษคําตอบและอื่นๆ
3. ขั้นลงมือปฏิบัติ เปนขั้นลงมือเขียนขอสอบ ในกรณีที่การสรางขอสอบนั้นทําใน
รูปคณะกรรมการ คณะกรรมการก็จ ะตกลงแบงงานกันไปเขียนขอสอบ โดยกํ าหนดเนื้ อหาและ
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จํานวนขอสอบใหแตละคนรับผิดชอบไป แลวนัดหมายเวลาเพื่อมาประชุมวิจารณขอสอบที่สรางขึ้นใน
ขั้นนี้สิ่งที่ควรยึดถือเปนหลักปฏิบัติ คือ
3.1 กรรมการทุ กคนควรจะทราบคุณลักษณะของขอสอบที่ ดี คุ ณลั กษณะที่
จํา เป นของผูเ ขี ย นขอสอบ และเทคนิคการเขีย นขอสอบชนิดตางๆ เทคนิคการเขีย นขอสอบวัด
พฤติกรรมดานความรูและความคิด
3.2 การออกขอสอบจะตองยึดผลวิเคราะหในตารางวิเคราะหหลักสูตรเปนหลัก
3.3 หากมีปญหาดานเนื้อหาหรือดานเทคนิควิธีการออกขอสอบควรประชุม
ตกลงกัน
4. ขั้นประเมินหรือตรวจคุณภาพ ขั้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําผลไปปรับปรุงขอสอบ
แยกเปนขั้นยอยๆ ดังนี้
4.1 ขั้นประเมินเบื้องตน ขั้นนี้ก็คือการวิจารณขอสอบนั่นเอง โดยผูแทนกลุม
วิชา ไดแก ประธานหรือเลขากลุมทําการรวบรวมขอสอบที่กรรมการแตละคนสรางมาถายเอกสาร
พรอมกับ แจกจายใหกรรมการแต ละคนไดใชในการวิ จารณ การวิจ ารณขอสอบเปน สิ่งดี และเป น
สิ่งจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ เปนการรวมกันพิจารณา
ปรับปรุงขอคําถามและตัวเลือกใหดีขึ้น การวิจารณขอสอบเปนการพิจารณาในเรื่องตอไปนี้
1. ขอคําถามวัดในสิ่งที่ตองการวัดหรือไม
2. ขอคําถามชัดเจน เขาใจตรงกันหรือไม
3. ขอคําถามมีคําตอบถูกที่แนนอนเพียงคําตอบเดียวหรือไม
4. ขอคําถามใชภาษารัดกุม เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนหรือไม
5. ในกรณีเปนขอสอบเลือกตอบ จะตองพิจาณาตัวลวงเหมาสมหรือไม
การเรียงขอคําถามถูกตองตามหลักหรือไม การเรียงตัวเลือกในแตละขอเรียงเหมาะสมสวยงามหรือไม
4.2 การตรวจสอบคุณภาพหลังการทดลอง ขอสอบที่ไดผานการวิจารณและได
แกไขปรับปรุงจนเปนที่เรียบรอยแลว ก็จะนําไปจัดพิมพเพื่อนําไปทดลอง (Try – out) และเมื่อ
นําไปทดลองแล วก็ จะต องนํ ามาตรวจคะแนน และทําการตรวจสอบคุณภาพอีก การตรวจสอบ
คุณภาพในขั้ นนี้ เป นการพิจ ารณาในเรื่อง ความยากงายของขอสอบ (Difficulty) และ อํ านาจ
จําแนกของขอสอบ (Discrimination) ซึ่งเปนการตรวจสอบเปนรายขอและรายตัวเลือก วิธีการที่ใช
ในการตรวจสอบ ก็คือ การวิเคราะหขอสอบนั่นเอง
เยาวดี วิบูลยศรี (2540 : 179) กลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วา
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะตองมีการเตรียมตัวและมีการวางแผน เพื่อใหแบบทดสอบ
ดังกลาวมีกลุมตัวอยางของพฤติกรรมที่ตองการวัดไดอยางเดนชัดจากการทดสอบ แตละครั้ง ซึ่งจะ
ต อ งอาศั ย กรรมวิ ธี อ ย า งมี ร ะบบในการสร า งแบบสอบแต ล ะชุ ด โดยปกติ ก รรมวิ ธี ใ นการสร า ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สามารถแบงไดเปน 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปของการสอบใหอยูในรูปของวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม โดยระบุเปนขอๆ และใหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเหลานั้น สอดคลองกับเนื้อหาสาระ
ทั้งหมดที่จะทําการทดสอบดวย
ขั้นที่ 2 กําหนดโครงการเรื่องของเนื้อหาสาระ ที่จะทําการทดสอบใหครบถวน
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ขั้นที่ 3 เตรียมตารางเฉพาะ หรือผังของแบบทดสอบ เพื่อแสดงถึงน้ําหนักของ
เนื้อหาวิชาแตละสวน และพฤติกรรมตางๆ ที่ตองการทดสอบใหเดนชัด สั้น กะทัดรัด และมีความ
ชัดเจน
ขั้นที่ 4 สรางขอกระทงทั้งหมดที่ตองการจะทดสอบ ใหเปนไปตามสัดสวนของ
น้ําหนักที่ระบุไวในตารางเฉพาะ
เพลินพิศ ธรรมรัตน (2542 : 91) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนไว วา การสรางแบบทดสอบใหมีคุณภาพ จํ าเปนต องศึกษาขั้น ตอนและ
กระบวนการตางๆ ในการสรางแบบทดสอบใหเขาใจ ครูหรือผูสรางขอสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ควรดําเนินการสรางแบบทดสอบแบบครูสรางเองตามขั้นตอน ดังนี้
1. วางแผนการสรางแบบทดสอบ
2. การเตรียมงานเขียนขอสอบ
3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
4. การคัดเลือกและปรับปรุงแบบทดสอบ
5. การจัดพิมพแบบทดสอบฉบับสมบูรณ
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545 : 97) กลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วา
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
1. วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร การสรางแบบทดสอบควร
เริ่มตนดวยการวิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรเพื่อวิเคราะหเนื้อหาสาระและ
พฤติ กรรมที่ ตองการจะวั ด ตารางวิเคราะหห ลักสูตรจะใชเปน กรอบในการออกขอสอบโดยระบุ
จํานวนขอสอบในแตละเรื่องและพฤติกรรมที่ตองการจะวัดไว
2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูเปนพฤติกรรมที่เปนผลการ
เรียนรูที่ผูสอนมุงหวังจะใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ซึ่งผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนาสําหรับเปนแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน และเปนการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3. กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง โดยศึกษาตารางวิเคราะหหลักสูตร
และจุดประสงคการเรียนรู ผูออกขอสอบตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบที่จะใช
วัดวาจะเปนแบบใด โดยเลือกใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
แลวศึกษาวิธีเขียนขอสอบชนิดนั้นใหมีความรูความเขาใจในหลักและวิธีการเขียนขอสอบ
4. เขียนขอสอบ ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามรายละเอียดที่กําหนดไวใน
ตารางวิเคราะหหลักสูตรและใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียน
ขอสอบทีไ่ ดศึกษามา
5. ตรวจทานขอสอบ เพื่อใหขอสอบที่เขียนไวแลว มีความถูกตองตามหลักวิชามี
ความสมบูรณครบถวนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร ผูออกขอสอบตอง
พิจารณา ทบทวน ตรวจทานขอสอบอีกครั้งกอนที่จะนําไปจัดพิมพและนําไปใชตอไป
6. จั ด พิ ม พ แ บบทดสอบฉบั บ ทดลอง เมื่ อ ตรวจทานข อ สอบเสร็ จ แล ว ให พิ ม พ
ข อ สอบทั้ ง หมด จั ด ทํ า เป น แบบทดสอบฉบั บ ทดลอง โดยมี คํ า ชี้ แ จงหรื อ คํ า อธิ บ ายวิ ธี ต อบ
แบบทดสอบ (Direction) และจัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม
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7. ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ การทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบเปน
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกอนนําไปใชจริง โดยนําแบบทดสอบไปทดลองกับกลุมที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมที่ตองการสอบจริง แลวนําผลการสอบมาวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบ
ให มีคุณภาพ โดยสภาพการปฏิ บั ติจ ริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไมคอยมีการ
ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ สวนใหญนําแบบทดสอบไปใชทดสอบแลวจึงวิเคราะหขอสอบเพื่อ
ปรับปรุงขอสอบและนําไปใชในครั้งตอไปจัดทําแบบทดสอบฉบับจริง จากผลการวิเคราะหขอสอบ
หากพบวาขอสอบขอใดไมมีคุณภาพหรือมีคุณภาพไมดีพออาจจะตองตัดทิ้งหรือปรับปรุงแกไขขอสอบ
ใหมีคุณภาพดีขึ้น แลวจึงจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับจริงที่จะนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไปซึ่ง
ขั้นตอนการเขียนขอสอบของพิชิต ฤทธิ์จรูญ แสดงไดดังรูปที่ 2.1 ดังนี้
วิเคราะหหลักสูตร
และสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร
กําหนดจุดประสงคการเรียนรู
กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง
เขียนขอสอบ
ตรวจทานขอสอบ
จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง
ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ
จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง
รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของพิชิต ฤทธิ์จรูญ
ลักษณะของแบบทดสอบที่ดี
วินัย ธรรมศิลป และคณะ (ม.ป.ป. : 7) กลาวถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบ
ที่ดีมี 10 ประการ คือ
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1. ต อ งเที่ ย งตรง (Validity) หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะทํ า ให ผู ใ ช บ รรลุ ถึ ง
วัตถุประสงค แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง คือ แบบทดสอบที่สามารถทําหนาที่วัดไดอยาง
ถูกตองตามความมุงหมาย
2. ตองยุติธรรม (Fair) คือ โจทยคําถามทั้งหลายไมมีชองทางแนะใหเด็กฉลาดใช
ไหวพริบเดาไดถูก ไมเปดโอกาสใหเด็กเกียจครานที่ดูตําราแตลวกๆ ตอบไดดี
3. ตองถามลึก (Searching) วัดความลึกซึ้งของวิทยาการตามแนวดิ่งมากกวาที่จะ
วัดตามแนวกวาง วารูมากนอยปานใด
4. ตองยั่วยุเปนเยี่ยงอยาง (Exemplary) คือ คําถามมีลักษณะทาทาย เชิญชวน
ใหคิดเด็กสอบแลวเกิดรอยพิมพใจ ใครจะรูเห็นเรื่องราวนั้นใหกวางยิ่งขึ้นไปอีก
5. ตองจําเพาะเจาะจง (Definite) คือ เด็กอานคําถามแลวตองเขาใจแจมชัดวาครู
ถามอะไร ไมถามครอบจักรวาลและไมถามคลุมเครือ
6. ตองเปนปรนัย (Objectivity) คําวา ปรนัย ควรจะตองหมายถึงคุณสมบัติ 3
ประการคือ
6.1 แจมชัดในความหมายของคําถาม
6.2 ความแจมชัดในวิธีตรวจหรือมาตรฐานในการใหคะแนน
6.3 ความแจมชัดในการแปลความหมายของคะแนนนั้นๆ
7. ตองมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ สามารถใหคะแนนที่เที่ยงตรงและเชื่อถือ
ไดมากที่สุดภายในเวลาและแรงงานที่นอยที่สุดดวย
8. ตองยากพอเหมาะ (Difficulty)
9. ต อ งมี อํ า นาจจํ า แนก (Discriminstion) คื อ สามารถแยกเด็ ก ออกเป น
ประเภทๆ ไดทุกชั้น ทุกระดับ อยางถวนถี่และครบถวนตั้งแตออนสุดจนถึงเกงสุด
10. ตองเชื่อมั่นได (Relisbility) คือ ขอสอบนั้นสามารถใหคะแนนไดคงที่แนนอน
ไมแปรผัน อุปมาดังนาฬิกาที่เดินเร็วสม่ําเสมอ
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดแกปญหาทาง
คณิตศาสตร ความสามารถ (Ability) เปนพลังที่แสดงถึงสมรรถนะการทํางานของบุคคลในปจจุบัน
แบบสอบความสามารถ (Ability Test) ใชวัดทักษะความสามารถตางๆ ที่บุคคลไดพัฒนาขึ้นมา
แบบสอบความสามารถเปนแบบสอบที่ใชวัดสมรรถนะของบุคคลในการทํางานใดงานหนึ่ง (Power
to Perform a Task) สิ่งที่มุงวัดจึงเปนระดับของทักษะทั้งความคิดและการปฏิบัติที่แสดงถึง
ความสามารถเฉพาะอยางในสภาพปจจุบัน (Current) ของบุคคล (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2544 : 1 – 24)

เอกสารประกอบการสอน
ความหมายของเอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอนนับวามีความสําคัญยิ่งในการเรียนการสอนในปจจุบัน ดังที่มี
ผูใหความหมายของเอกสารประกอบการสอน ไวดังนี้
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ชัยยงค พรหมวงศ (2537 : 3) ใหความหมายวา เอกสารประกอบการสอนเปนสื่อ
กลางใหผูสอนสามารถสงหรือถายทอดความรู เจตคติและทักษะไปสูนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
เปนสิ่งที่จะเอื้อตอการศึกษาเลาเรียนของเยาวชนดวยการชวยใหเกิดความรูทักษะ เจตคติและกิจนิสัย
ที่พึงประสงค อาจจะเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายๆ สิ่งรวมกัน
วิเชียร เกษประทุม (2541 : 2) กลาวถึง ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน
หรือเอกสารประกอบการสอน วาหมายถึงอุปกรณที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มีลักษณะเปนเอกสารหรืออุปกรณเกี่ยวของในวิชาที่สอน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย
ซึ่งมีรายละเอียดพอสมควร และอาจมีสิ่งตางๆ เพิ่มขึ้น เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544 : 2) กลาวถึง เอกสารประกอบการเรียนการสอน
คือ เอกสารที่จัดขึ้นเพื่อใชประกอบการสอนของครู หรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชา
หนึ่ง ควรมีหัวขอเรื่อง จุดประสงค เนื้อหาสาระและกิจกรรม เพื่อจะสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนด
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 647) ใหความหมายของเอกสารประกอบการสอนไววา
หมายถึง วัสดุหรือเครื่องมือที่จัดทําขึ้นซึ่งมีขอมูลเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนตอประสบการณการ
เรียนรูสําหรับนําไปใชในกระบวนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนใหเปนไปตามหลักสูตรกําหนด
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2546 : 31) กลาววา เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสาร
หรืออุปกรณที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรที่กําหนด มีลักษณะเปนเอกสารหรือ
อุปกรณที่เกี่ยวของในวิชาที่สอน ซึ่งจะประกอบไปดวยแผนการสอน หัวขอคําบรรยาย และอาจมีสิ่ง
ตอไปนี้เพิ่มเติมก็ได คือ หนังสือประกอบ บทเรียบเรียง บทคัดยอ เอกสารที่เกี่ยวของ
กับงานวิจัย เปนตน
ปานรวี ยงยุทธวิ ชัย (2549 : 5 ) กล าวถึง เอกสารประกอบการสอน หมายถึง
เอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะทอน
ใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ
สุ วิ ท ย มู ล คํ า และสุ นั น ทา สุ น ทรประเสริ ฐ (2550 : 41) กล า วว า เอกสาร
ประกอบการเรีย นการสอน หมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการสอนของครู หรือ
ประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ควรมีหัวขอเรื่อง จุดประสงค เนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมเพื่อจะสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามหลักสูตรกําหนด
จากความหมายของเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ที่กลาวมาขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา เอกสารประกอบการสอน คือ เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใช
ประกอบการสอนของครู หรื อ ประกอบการเรี ย นในวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง โดยเอกสารที่ ผ ลิ ต ขึ้ น จะ
ครอบคลุมหัวขอเรื่อง สาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหาสาระ และกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรูตามหลักสูตรที่กําหนด เอกสารประกอบการสอน จึงสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ ตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหา และกิจกรรมในแตละวิชาซึ่งอาจรวมถึงบทเรียนสําเร็จรูป ใบความรู ใบงาน
แบบฝกในลักษณะตางๆ ดวย และแบบทดสอบทายหนวยการเรียน เพื่อขยายแนวทาง ประสบการณ
การเรียนรูและประสิทธิภาพการสอนใหสูงขึ้น
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สวนประกอบของเอกสารประกอบการสอน
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547 : 17 – 18) กลาววา เอกสารประกอบการสอนไมมี
รูปแบบที่จําเพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูผลิตที่จะคํานึงถึงลักษณะการนําไปใช และ
กลุมผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อความเหมาะสมใหเปนรูปแบบในแนวเดียวกัน ไดเสนอแนะสวนประกอบ
ของเอกสารประกอบการสอน ไวดังนี้
1. สวนนํา ควรมีสวนประกอบดังนี้
1.1 ปกนอก
1.2 ปกใน
1.3 คํานํา
1.4 สารบัญ
1.5 คําชี้แจงหรือคําแนะนําในการใช
1.6 จุดประสงค
2. สวนเนื้อหา อาจแบงเปนเรื่องยอย หรือเปนตอนตามลักษณะของเนื้อหา ควรมี
สวนประกอบดังนี้
2.1 ชื่อบท หรือชื่อหนวย หรือชื่อเรื่อง
2.2 หัวขอเรื่องยอย
2.3 จุดประสงคการเรียนรู
2.4 กิจกรรมหลัก
2.5 เนื้อหาโดยละเอียด
2.6 กิจกรรมฝกปฏิบัติ หรือแบบฝก หรือใบงาน
2.7 บทสรุป (ถามี)
3. สวนอางอิง อาจอยูสวนทายของเนื้อหาในแตละตอน หรืออยูทายเลมเอกสาร
ควรมีสวนประกอบดังนี้
3.1 เอกสารอางอิงประจําบท หรือบรรณานุกรม
3.2 ภาคผนวก (ถามี) เชน เฉลยแบบฝกหัด
ปานรวี ยงยุทธวิชัย (2549 : 15 – 18) กลาวถึงลักษณะของเอกสารประกอบการสอน
ดังนี้
1. จัดทําเปนรูปเลม มี ปกนอก ปกใน คํานํา สารบัญ
2. มีการแบงบทเรียน รายการเอกสารประกอบการสอน
3. เนื้ อหาเรี ย งตามแผนการจัดการเรียนรูและมีจุดประสงคการสอนแตละบทที่
คํานึงถึงลําดับการเรียนรู
4. แตละบทมีแบบฝกหัดทายบท
จากขอมูลที่กลาวมา จะเห็นวาสวนประกอบที่สําคัญ ๆ ของเอกสารประกอบการสอน
ไดแก ปก คํานํา สารบัญ คําแนะนํา เนื้อหาและแบบทดสอบ ดังนั้นในการจัดทําเอกสารประกอบ
การสอน ผูรายงานจึงไดจัดทําเอกสารประกอบการสอนที่มีสวนประกอบ ดังนี้
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1. สวนนํา มีสวนประกอบดังนี้
1.1 ปกนอก
1.2 ปกใน
1.3 คํานํา
1.4 สารบัญ
1.5 คําชี้แจงหรือคําแนะนําในการใช
2. ส ว นเนื้ อหา แบงเปน เรื่องยอยหรือเปน ตอนตามลักษณะของเนื้อหา โดยมี
สวนประกอบดังนี้
2.1 ชื่อบทหรือชื่อหนวยหรือชื่อเรื่อง
2.2 สาระสําคัญ
2.3 จุดประสงคการเรียนรู
2.4 สาระการเรียนรู
2.5 เนื้อหาโดยละเอียดหรือใบความรู
2.6 กิจกรรมฝกปฏิบัติ หรือแบบฝกปฏิบัติกิจกรรม หรือแบบฝกหัด
2.7 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อทราบผลการพัฒนาของผูเรียน
2.8 แบบประเมินที่ใชระหวางปฏิบัติกิจกรรม
3. สวนอางอิง อาจอยูสวนทายของเนื้อหาในแตละตอน หรืออยูทายเลม เอกสาร
ควรมีสวนประกอบดังนี้
3.1 เอกสารอางอิงประจําบท หรือบรรณานุกรม
3.2 ภาคผนวก (ถามี) เชน เฉลยแบบฝกหัด
ชนิดของเอกสารประกอบการสอน
สุรชัย บุญญานุสิทธิ์ (อางอิงจาก อัจฉรา ดลประสิทธิ์. 2549 : 5) ไดใหความรู
เกี่ยวกับชนิดของเอกสารประกอบการสอน ไวดังนี้
1. ใบความรู มุงเสนอเนื้อหาสาระประกอบการสอน
2. ใบงาน ใชเปนแนวทางในการฝกปฏิบัตินักเรียน
3. แบบฝกหัด ใชฝกกิจกรรมหรือทักษะที่สอดคลองตามเนื้อหาสาระที่เรียน
4. แผนคําสอน เสนอเนื้อหาสาระกิจกรรมและขอทดสอบหลังเรียน
5. บทเรียนซอมเสริม ใชเปนบทเรียนซอมเสริมการเรียนรูใหสูงขึ้น
6. เอกสารการสอนใชประกอบการเรียนประจําหนวยใดหนวยหนึ่ง ในเรื่องวิชา
ประกอบดวย แผนการสอน การทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน กิจกรรมและแบบฝกปฏิบัติ
7. หนังสือเสริมประสบการณ สรางเสริมทักษะและนิสัยรักการอานหรือเพิ่มพูน
ความรูในการเรียนตามหลักสูตรใหกวางขวางยิ่งขึ้น มี 2 รูปแบบ คือ
7.1 หนังสืออานนอกเวลา ใชอานนอกเวลาตามที่หลักสูตรระบุไว
7.2 หนังสืออานเพิ่มเติม เนื้อหาสาระอิงหลักฐาน (ความรูเพิ่มเติม)
8. คูมือครู/คูมือการเรียน เปนเอกสารที่ครูและนักเรียนใชเปนแนวทาง
ในการเรียนการสอน เพื่อใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบดวย
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8.1 คําแนะนําสําหรับครูผูสอน
8.2 เนื้อหาสาระของหลักสูตร
8.3 กําหนดเวลาสอน
8.4 ความคิดรวบยอด หลักการหรือมโนทัศน
8.5 จุดประสงคการเรียนรู
8.6 วิธีสอนและกิจกรรม
8.7 วิธีการวัดผล/สือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน
8.8 ขอทดสอบ/แบบฝกหัดรูปแบบตาง ๆ พรอมคําเฉลย
8.9 แหลงอางอิงเพิ่มเติม
8.10 ภาคผนวก (การนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหาสาระ)
กลาวโดยสรุป เอกสารประกอบการสอนมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งผูสอนจะตองเลือกใหเหมาะสม
ขอควรพิจารณาในการผลิตเอกสารประกอบการสอน
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547 : 19 – 20) ไดนําเสนอเทคนิคการเขียน และขอ
ควรพิจารณาบางประการ ดังนี้
1. กลุมเปาหมาย ควรพิจารณาถึงกลุมเปาหมายในดานจิตวิทยา วุฒิภาวะ และ
วัยของผูเรียนเปนสําคัญ เพราะผูเรียนแตละระดับยอมมีความตองการแตกตางกัน ทั้งในดานเนื้อหา
การใชภาษา ภาพประกอบ และขนาดตัวอักษรที่ใชในเอกสารประกอบการเรียนการสอน
2. การกําหนดเนื้อหา ตองมีความถูกตองและเหมาะสม ความถูกตอง ไดแก การ
มีเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรกําหนด มีความเที่ยงตรงของขอมูลที่นําเสนอ มีความชัดเจนทันสมัย
เปนปจจุบัน ไมกํากวมสับสน หรือเบี่ยงเบนขอเท็จจริง สวนความเหมาะสม ไดแก ความยากงาย
ของเนื้อหาสาระ โดยพิจารณาถึงดานวัยวุฒิ ประสบการณ และพื้นฐานของผูเรียนเปนสําคัญ
3. การเรียบเรียงถอยคํา ควรคํานึงถึง
3.1 รูปแบบ ควรเขียนใหสั้นกะทัดรัดที่ไดใจความ ไมมีคําขยายโดยไมจําเปน
3.2 การเวนวรรคตอน ควรฝกใหเปนนิสัย เพราะการเขียนโดยไมเวนวรรคตอน
หรือ เวนวรรคตอนผิดที่ อาจจะทําใหผิดความหมาย และเกิดความเสียหายตอผูเรียนได
3.3 การยอหนา ควรยอหนาเมื่อเปลี่ยนประเด็นของเนื้อหา หรือเพื่อตองการ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเปนสําคัญ
4. การใชภาษา ควรเขียนใหอานงายและเขาใจไดอยางรวดเร็ว คํานึงถึงเนื้อหา
และกลุมเปาหมายในการที่จะสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรหลีกเลี่ยงการใชคําซ้ําซาก และเลน
คําจนผูเรียนสับสน
5. เทคนิคการนําเสนอ ควรมีความนาสนใจ เราใจ ชวนใหติดตาม ใครรู ใครศึกษา
ตอไปไมบรรจุความรูและขอมูลที่อัดแนนจนเกินไป ควรมีการสรางบรรยากาศของความเปนกันเอง
ระหว า งผู ส อนกั บ ผู เ รี ย น เป น การสื่อสารระหว างผูสง สารกับ ผูรับ สารในเชิ งการพู ดคุย เสมือ น
ตัวหนังสือมีวิญญาณ การใชภาพประกอบการนําเสนอก็เปนเทคนิคหนึ่งที่จะชวยเราความสนใจหรือ
เพิ่มความเขาใจในเนื้อหาที่เปนนามธรรมใหชัดเจนยิ่งขึ้น ควรใชภาษาที่สอดคลองกับเนื้อหา มีขนาด

55
พอเหมาะ และมีความชัดเจน มีเทคนิคการใชคําถามนําที่กระตุนความคิดของผูเรียน เพื่อนําไปสู
การค น หาคํ า ตอบในเนื้ อ หา จะทํ า ให ผู เ รี ย นเข า ใจสิ่ ง ที่ ต นกํ า ลั ง ศึ ก ษามากขึ้ น การมี กิ จ กรรม
แบบฝ ก หั ด แบบประเมิ น ผล หรื อ แบบทดสอบ ล ว นเป น สิ่ ง จํ า เป น ที่ จ ะช ว ยใหก ารใช เ อกสาร
ประกอบการสอนบรรลุจุดประสงคไดเปนอยางดี
สรุปไดวา เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการสอน ตองคํานึงถึงขอควรพิจารณา
หลายประการ ไดแก วัยของผูเรียน ความถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบ การเวนวรรคตอน
การยอหนา การใชภาษา ควรเขียนใหอานงายและเขาใจงาย มีเทคนิคการนําเสนอที่นาสนใจชวน
ติดตาม
การออกแบบและผลิตเอกสารประกอบการสอน
สุรชัย บุญญานุสิทธิ์ (อางอิงจาก อัจฉรา ดลประสิทธิ์. 2549 : 7 ) ไดใหความรู
เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตเอกสารประกอบการสอน ไวดังนี้
1. กําหนดปญหาและความตองการจําเปน โดย
1.1 ระบุปญหาวาอยูในระดับใด (ตัวปอน/กระบวนการ/ผลลัพธ)
1.2 ระบุความตองการจําเปน (จุดประสงคทั่วไปและเฉพาะ)
1.3 ระบุประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (แกไข/ปรับปรุง/ปองกัน/พัฒนา)
2. กําหนดทรัพยากรที่จําเปนในการพัฒนา ไดแก
2.1 วัสดุ/อุปกรณ/งบประมาณ/กําลังคน
2.2 วิธีการ
3. วิเคราะหหลักสูตร เกี่ยวกับ
3.1 จุดประสงครายวิชา (จุดประสงคการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง)
3.2 คําอธิบายรายวิชา (หัวขอเนื้อหาสาระ)
3.3 ธรรมชาติของรายวิชา
3.4 หนวยการเรียนและการสอน
4. เลือกและศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับ
4.1 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของกับเอกสารการสอน
4.2 ศึกษารูปแบบและองคประกอบของเอกสารการสอน
4.3 เอกสารอางอิงตางๆ ที่จะใชในการเขียนเอกสารการสอน
5. วิเคราะหผูเรียนเกี่ยวกับ
5.1 ระดับสติปญญา/อัตราการเรียนรู/ผลการเรียนเดิม
5.2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ/์ ความขยันหมั่นเพียร
5.3 ความถนัด ความสามารถ และความสนใจในการคิด การอาน
5.4 เจตคติตอรายวิชา
6. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู (สัมพันธกับเอกสารการสอนที่ผลิตขึ้น) โดย
6.1 กําหนดหนวย/ตอน/เรื่องของเนื้อหาสาระ
6.2 กําหนดเวลาเรียน
6.3 เขียนจุดประสงคการเรียนรู (จุดประสงคนําทาง/ผลการเรียนรูที่คาดหวัง)
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ดังนี้

6.4 กําหนดความคิดรวบยอด หลักการหรือมโนคติ
6.5 เขียนเนื้อหาสาระ
6.6 กําหนดกิจกรรมการเรียน (ขั้นนํา/ขั้นปฏิบัติ/ขั้นสรุป)
6.7 เลือกผลิตและจัดหาสื่อการสอน
6.8 กําหนดวิธีการวัดผลและเครื่องมือวัดผล
6.9 วิธีการสงเสริมความแมนยําหรือการซอมเสริม
7. การผลิตเอกสารการสอนโดย
7.1 ออกแบบเคาโครงของเอกสารการสอน
7.2 เขียนเนื้อหาสาระและกิจกรรมปฏิบัติ
7.3 สรางเครื่องมือวัดผล (ขอทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน)
7.4 ผลิตตนแบบของเอกสารประกอบการสอน
7.5 ตรวจสอบความเชื่อมั่น
8. การวิเคราะหหาประสิทธิภาพโดย
8.1 นําไปใชในสถานการณจริง (1 : 100)
8.2 วิเคราะหคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนกอนเรียน (กอนใชเอกสาร)
8.3 วิเคราะหคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนกิจกรรมทั้งหมดเปนคารอยละ
8.4 วิเคราะหคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนหลังเรียน (หลังการใชเอกสาร)
8.5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห ขอ 2. กับขอ 4. และขอ 3. กับขอ 4.
8.6 แปลผลและนําเสนอขอมูลการวิเคราะหขอ 5
9. ปรับปรุง/จัดพิมพใหถูกตอง/จัดเก็บไวอยางเปนระบบ/เผยแพร
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544 : 6) กลาวถึงขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการสอน

1. วิเคราะหป ญหาและสาเหตุจ ากการเรียนการสอนซึ่งอาจไดมาจากการสังเกต
ปญหาที่เกิดขึ้นขณะทําการสอน การบันทึกปญหาระหวางสอน การศึกษาและวิเคราะหผลการเรียน
2. ศึกษารายละเอียดในหลักสูตรเพื่อวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคและกิจกรรม
3. เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมแบงเปนบทเปนตอน หรือเปนเรื่องเพื่อแกปญหาที่พบ
4. ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการสอนและกําหนดสวนประกอบ
ภายในเอกสารประกอบการสอน
5. ศึ กษาคน คว าและรวบรวมขอมูล เพื่อนํามากํ าหนดเปน จุดประสงค เนื้ อหา
วิธีการและสื่อประกอบเอกสารในแตละบทหรือแตละตอน
6. เขียนเนื้อหาในแตละตอน รวมทั้งภาพประกอบ แผนภูมิ และขอทดสอบให
สอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว
7. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
8. นําไปทดลองใชในหองเรียนและเก็บบันทึกผลการใช
9. นํ า ผลที่ ไ ด มาใชพิ จ ารณาเพื่อปรับ ปรุงแก ไขส ว นที่ บ กพรอง (อาจทดลองใช
มากกวา 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนนั้นใหสมบูรณและมีคุณภาพมากที่สุด)
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10. นําไปใชจริงเพื่อแกปญหาที่พบจากขอ 1
กรมวิชาการ (2545 : 35) กลาวถึง การสรางและผลิตเอกสารประกอบการสอน
โดยทั่วไปมีกระบวนการดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค
2. ศึกษาและกําหนดสมบัติของนักเรียน
3. กําหนดและวิเคราะหเนื้อหาสาระ
4. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
5. กําหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล
6. กําหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้อหา
7. กําหนดแหลงขอมูลที่สนับสนุนการจัดทํา
กล า วโดยสรุ ปแล ว การออกแบบและผลิตเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอน จะตองเริ่มจากการศึกษาสภาพปญ หาและความตองการของผูเรีย น
วิ เ คราะห ห ลั ก สู ต ร เอกสารทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ ง จั ด ทํ า เอกสารประกอบการเรี ย น หรื อ เอกสาร
ประกอบการสอน และหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หรือเอกสารประกอบการสอน
แลวดําเนินการปรับปรุงและจัดพิมพ
หลักการเขียนเอกสารประกอบการสอน
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544 : 2 – 3) กลาววา เอกสารประกอบการสอน
ควรเขียนเนื้อหา โดยยึดหลักดังนี้
1. การเรียงลําดับไมสับสน อาจเรียงตามความยากงายของเนื้อหา
2. ความถู กต องทัน สมัย เนื้อหาที่จะเขีย นจะตองถูกตองตามหลักทฤษฎี และ
หลักการ เชื่อถือได ทันสมัย ทันเหตุการณ
3. ครบถวน ตรงตามหัวขอเรื่องหรือหลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหาอยางครบถวน
4. สอดคลองกับหัวเรื่องและจุดประสงค
5. มีการอธิบายเพิ่มเติม ขยายความหรือยกตัวอยางประกอบ
6. มีภาพประกอบ แผนภูมิ หรือตารางประกอบเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนเขาใจได
อยางชัดเจน
ปานรวี ยงยุทธวิชัย (2549 : 20) สรุปขอเสนอแนะ ในการเขียนเอกสารประกอบ
การสอน ดังนี้
1. คําที่ใชตองตรวจสอบจากพจนานุกรมที่เปนที่ยอมรับ อยาใหผิด
2. ตองมี Reference ของภาพ และขอความ ที่คัดลอกมา
3. อยาใชคําวาหนวยที่ แบบในแผนการจัดการเรียนรู แตใหใชคําวา บทที่
4. หัวขอใหญตัวอักษรใหญชิดซาย หัวขอยอยยอหนา 1 Tab ตัวเล็กลง และ
ลดหลั่นกันไป
5. Technical Term ตองแปลเปนภาษาไทย เชน แฟมขอมูลหลัก (Master File)
เปนตน
6. อยาใชคําไทย สลับกับคําภาษาอังกฤษ
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ชาตรี สําราญ (2547 : 10) กลาวถึง หลักการเขียนเอกสารประกอบการสอน หรือ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ควรมีรูปแบบเนื้อหา ควรรวบรวมเรียบเรียงจากหลายแหลง
เรียนรู ควรจับประเด็นใจความใหเขาใจแลวนํามาเขียนใหมจากความเขาใจของตนเอง
จากการศึกษาหลักการเขียนเอกสารประกอบการสอน ผูรายงานสรุปหลักการเขียน
เอกสารประกอบการสอน ไดวา
1. เนื้อหาควรเรียงตามความยากงาย
2. มีความถูกตองทันสมัย เชื่อถือได
3. ครบถวน ตรงตามหัวขอเรื่องหรือหลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหาอยางครบถวน
4. สอดคลองกับหัวเรื่องและจุดประสงค
5. มีการอธิบายเพิ่มเติม ขยายความ
6. มีภาพประกอบ เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจไดงายขึ้น
ประโยชนของเอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอนเปนคูมือครูชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญในการเรียนการสอนดังที่มี
ผูกลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบการสอน ดังนี้
เดือนฉาย ศรีสวัสดิ์ (2541 : 17) กลาววา เอกสารประกอบการสอน มีประโยชน ใน
การใชเปนคูมือครู เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียน
ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร
รัชนีกร ทองสุขดี (2545 : 101) กลาววา การสรางเอกสารประกอบการสอน มี
ประโยชนดังนี้
1. ผูเขียนไดมีโอกาสศึกษารายละเอียดแหงวิชาตามโครงสราง ที่หลักสูตรแหงวิชา
นั้น
2. ผูเขียนไดฝกกําหนดขอบขายของเรื่องที่จะเขียน ตามคําอธิบายรายวิชานั้นๆ
เชน หัวเรื่อง(Topic) หรือรายบทเรียน และหัวขอยอย (Sub-Topic)
3. ผูเขียนไดฝกการคนควาแหลงวิชาตางๆ ที่จะประกอบการเขียนตามรายบท และ
ขอบขายที่ผูเขียนไดกําหนดขอบขายไว
4. ผูเขียนไดฝกใชเชิงอรรถ จัดทําบรรณานุกรมอางอิงเพื่อใหการใชเอกสารประกอบ
การสอนวิชานั้นมีความสมบูรณขึ้น หรือสําหรับนักศึกษาที่สนใจอาจคนควาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได
5. ผูเขียนไดเตรียมกําหนดแนวการสอนตามลักษณะบทเรียน โดยคํานึงถึงกิจกรรม
ที่เหมาะสมที่จะชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนบทเรียนนั้นๆไดดี
6. ผูเขียนไดมีโอกาสศึกษาโครงสรางจากคําอธิบายรายวิชา เพื่อชวยใหเขาใจไดวา
เนื้อหาตามคําอธิบายรายวิชานั้น อาจเปนหัวเรื่องหรือหัวขอยอยที่อยูในหัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่ง และ
อาจสลับหัวเรื่อง เพื่อความสะดวกในการศึกษา หรือเพื่อชวยใหเนื้อหานั้นเกิดความตอเนื่องกันเปน
อยางดี
7. ชวยใหผูเขียนไดเล็งเห็นลักษณะการจัดเนื้อหาวิชา จากคําอธิบายรายวิชานั้นวา
กวาง แคบมีขอบกพรอง หรือ จุดเดนที่ควรจะดัดแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือ เนนย้ําแลวแตกรณี
การเขียนเอกสารประกอบการสอน จะตองยึดโครงสรางตามคําอธิบายรายวิชาโดยถือหลักวา เพิ่มเติม
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บทเรี ย นหรื อหั ว ข อ ย อยได แต จ ะตั ดทอนหั ว ข อหรื อหั ว เรื่ องใดหั ว เรื่ องหนึ่ง ไม ไดโ ดยเด็ด ขาด
ประสบการณในการเขียนเอกสารประกอบการสอน ผูเขียนจะไดรับประสบการณที่มีคุณคาครบถวนที่
จะชวยใหเกิดตําราวิชาการ เพียงแตจะหยิบยกหัวเรื่อง หรือสวนใดสวนหนึ่ง มาเขียนเปนตําราวิชาการ
ไดดีหรือไม ทั้งนี้ก็แลวแตผูเขียนจะเล็งเห็นประโยชนและทางเปนไปไดตามแนวคิดแหงตน
กลาวโดยสรุปแลว เอกสารประกอบสอนมีประโยชนในการใชเปนคูมือครู เพื่อการ
พั ฒนาการเรี ยนการสอนของครู และพั ฒนาทั กษะการเรี ยนรู ของนักเรียน ทํ าให การเรี ยนการสอนมี
ประสิทธิภาพและผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร

ความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่มีผลทางดานการศึกษาทั้งตอความสําเร็จ
ของงานใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ดังเชนการเรียนซึ่งเปนผลมาจากการไดรับ
การตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของแตละบุคคลในแนวทางที่เขาพึงประสงค ผูรายงาน
ไดศึกษาเกี่ยวกับความหมายของความพึงพอใจ โดยมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลายทรรศนะ
ดวยกัน ซึ่งพอสรุปไดดังตอไปนี้
ชัยวัฒน ดุงศรีแกว (2543 : 32) ใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก
นึกคิด หรือทัศนคติของผูปฏิบัติงานที่มีตอการปฏิบัติงานนั้นๆ หากเปนไปในทางบวกจะมีผลทําให
เกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน จะมีการเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย และสติปญญา
ใหแกงานมากขึ้น แตในทางตรงกันขามหากผูปฏิบัติงานมีความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติตอการปฏิบัติ
งานเปนไปในทางลบ จะมีผลทําใหเกิดความไมพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร น
ปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ
ไชยยัณท ชาญปรีชารัตน (2543 : 52) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง
ความรูสึกของบุคคลที่มีตองานที่ปฏิบัติในทางบวก คือความรูสึกชอบ รัก พอใจ หรือเจตคติที่ดีตอ
งานซึ่งเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการทั้งดานวัตถุ และดานจิตใจ เปนความรูสึกที่มี
ความสุขไดรับความสําเร็จตามความตองการ หรือแรงจูงใจ
ชัยวิชญ ทองทวี (2544 : 9) ไดกลาวถึงความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึง
พอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอการทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานและไดผลตอบแทน คือผลที่เปนความพึงพอใจที่ทําใหคนเกิดความกระตือรือรนมีความ
มุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ สิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทํางาน รวมทั้งการสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคกร
ณัฐชยา เอื้อมอุน (2544 : 35) ใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก
หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตองานหรือกิจกรรม ซึ่งสามารถเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ ถาเปนไป
ในทางบวกก็ทําใหเกิดผลดีตองานและกิจกรรมที่ทําหรือเขารวม แตถาเปนไปในทางลบก็จะเกิดผลเสีย
ตองาน และกิจกรรมไดเชนกัน
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ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544 : 49) สรุปความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรูสึกนึกคิด หรือเจตคติของบุคคลที่มีตอการทํางาน หรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก
ดังนั้น ความพึงพอใจในการเรียนรูจึงหมายถึง ความรูสึกพอใจ ชอบใจ ในการรวมปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอน และตองดําเนินกิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลสําเร็จ
สุดาทิพย บุษมงคล (2546 : 47) ใหความหมายไววา ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรูสึกหรืออารมณของบุคคลที่มีความสัมพันธตอสิ่งเรา ตางเปนผลอันเนื่องมาจากการที่บุคคล
ประเมินผลสิ่งเหลานั้นแลววา พอใจ ตองการ หรือดีอยางไร
จากความหมายดังกลาวพอสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด และ
ความประทับใจความรูสึกชอบยินดีที่มีตอการกระทําของบุคคลหรือระดับความชอบไมชอบในการรวม
ปฏิบัตกิ ิจกรรมในการเรียนการสอนและการทํางานนั้น
ทฤษฎีความพึงพอใจ
ทฤษฎีสําหรับการสรางความพึงพอใจมีหลายทฤษฎีแตทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับและมี
ชื่ อ เสี ย งที่ ผู วิ จั ย จะนํ า เสนอ คื อ ทฤษฎี ค วามต อ งการตามลํ า ดั บ ขั้ น ของมาสโลว (Maslow’s
Hierarchy of Needs) ที่กลาววา มนุษยทุกคนมีความตองการเหมือนกัน แตความตองการนั้น
เปนลําดับขั้น เขาไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความตองการของมนุษยไวดังนี้ (ศุภสิริ โสมาเกตุ. 2544 : 50 ;
อางอิงมาจาก Maslow. 1970 : 69 - 80)
1. มนุษยมีความตองการอยูเสมอ และไมมีที่สิ้นสุดขณะที่ความตองการสิ่งใดไดรับ
การตอบสนองแลว ความตองการอยางอื่นก็จะเกิดขึ้นอีกไมมีวันจบสิ้น
2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจสําหรับพฤติกรรมอื่น
ตอไป ความตองการที่ไดรับการตอบสนองเทานั้นที่เปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรม
3. ความตองการของมนุษยจะเรียงเปนลําดับขั้นตามลําดับความสําคัญ กลาวคือ เมื่อ
ความต องการในระดั บ ต่ํ า ได รั บ การตอบสนองแล ว ความต อ งการระดั บ สู งก็ จ ะเรี ย กร อ งให มีก าร
ตอบสนอง ซึ่งลําดับขั้นความตองการของมนุษยมี 5 ขั้นตอนตามลําดับขั้นจากต่ําไปสูง ดังนี้
3.1 ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการเบื้องตนเพื่อ
ความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการในเรื่องของอาหาร น้ํา อากาศ เครื่องนุงหม ยารักษาโรค
ที่อยูอาศัย และความตองการทางเพศ ความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน
ก็ตอเมื่อความตองการทั้งหมดของคนยังไมไดรับการตอบสนอง
3.2 ความตองการดานความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security of Safety
Needs) ถาความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองตามสมควรแลว มนุษยจะตองการในขั้นสูง
ตอไป คือเปนความรูสึกที่ตองการความปลอดภัยหรือความมั่นคงในปจจุบันและอนาคตซึ่งรวมถึง
ความกาวหนาและความอบอุนใจ
3.3 ความตองการทางดานสังคม (Social or Belonging Needs) หลังจากที่
มนุษยไดรับการตอบสนองในสองขั้นดังกลาวแลวก็จะมีความตองการสูงขึ้นอีกคือ ความตองการทาง
สังคมเปนความตองการที่จะเขารวมและไดรับการยอมรับในสังคมความเปนมิตรและความรักจาก
เพื่อน
3.4 ความตองการที่จะไดรับการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เปนความตองการ
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ใหคนอื่นยกยอง ใหเกียรติ และเห็นความสําคัญของตนเอง อยากเดนในสังคม รวมถึงความสําเร็จ ความรู
ความสามารถ ความเปนอิสระ และเสรีภาพ
3.5 ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self Actualization) เปนความตองการ
ระดับสูงสุดของมนุษย สวนมากจะเปนการอยากจะเปน อยากจะไดตามความคิดของตนหรือตองการ
จะเปนมากกวาที่ตัวเองเปนอยูในขณะนั้น
สุร างค โคว ตระกู ล (2545 : 158-161) ไดกลาวถึงทฤษฎีพื้นฐานในการกําหนด
องคประกอบความพึงพอใจ ไดแกทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow) สรุปไดดังนี้
1. มนุ ษ ย มีค วามต องการอยู เสมอและไมมี ที่สิ้ น สุ ด เมื่ อความตอ งการใดไดรั บ
การตอบสนองแลวก็มีความตองการอยากจะไดอยางอื่นอีกตอไป กระบวนการเชนนี้ไมมีที่สิ้นสุด
2. เมื่อมนุษยมีความตองการจําเปนอยูในลําดับขั้นใด ก็จะตกอยูภายใตอิทธิพล
ตางๆ ที่มีผลสนองในขั้ นนั้ นๆ เมื่อความตองการไดรับ การตอบสนองพอแลว อิทธิพลนั้นจะหมด
ความหมาย
3. เมื่ อ มนุ ษ ย มี ค วามต อ งการจํ า เป น ขึ้ น ไปตามลํ า ดั บ จากขั้ น ต่ํ า ไปหาขั้ น สู ง
(Hierarchy of Need)
ขั้นต่ําสุด ความตองการขั้นพื้นฐานทางรางกาย (The Physiological Needs)
เปนความตองการดานปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย เชน อาหาร น้ํา อากาศ
ขั้นที่สอง ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการดาน
ความปลอดภัยไมวาเด็กหรือผูใหญตางก็ตองการความปลอดภัยดวยกันทั้งสิ้น เชน ความปลอดภัยใน
การทํางาน
ขั้นที่สาม ความตองการความรัก และเปนสวนหนึ่งของหมู (Love and
Belonging Needs) บุคคลที่อยูในขั้นนี้จะมีความรูสึกและพยายามใหไดมาซึ่งความรัก อาจจะลืม
แมแตความหิวในขณะที่ตนตองการความรัก สิ่งที่ตางคือเรื่องเพศเปนความตองการทางรางกาย แต
พฤติกรรมทางเพศเกิดขึ้นจากความตองการความรักซึ่งรวมไปถึงการใหความรักและการรับรัก
ขั้นที่สี่ ความตองการไดรับการยกยองวาตนเองมีคา (Esteem needs) มนุษย
ปรารถนาจะมีสภาพที่มั่นคงเพื่อเกียรติยศและการยอมรับนับถือจากผูอื่น ความตองการไดรับการยก
ยอง รวมทั้งปรารถนาความสําเร็จที่จะดํารงชีวิตในโลกนี้ และความปรารถนาชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีที่คน
อื่นยอมรับ และการไดรับความสนใจจากผูอื่น การที่ตนเองเปนบุคคลสําคัญในสายตาของผูอื่น
ขั้นสุ ดท าย ความตองการที่จะรูจักตนเองตามสภาพที่แทจริงและพัฒ นาตาม
ศักยภาพของตน (Needs for self-actualization) เปนความตองการขั้นสูงสุด เปนความพึงพอใจที่
จะทําในสิ่งที่อยากจะทําเปนพิเศษ ที่แสดงถึงความสามารถในการกระทําดวยตนเองตอเปาหมาย หรือ
อุดมคติอันสูงสงที่ตนกําหนดไว ความตองการของมนุษยจะมีมากตามลําดับขั้น เมื่อความตองการแต
ละขั้นไดรับการตอบสนองแลว ความตองการนั้นก็จะลดลงแลวไปเพิ่มความตองการในขั้นสูงตอไป
นอกจากนี้ในขณะที่ยังมีความตองการขั้นตน ๆ อยูนั้น จะยังไมมีความตองการมากนักในขั้นที่สูงขึ้นไป
จากสาระสํ า คั ญ ของทฤษฎี ค วามต อ งการตามลํ า ดั บ ขั้ น ของมาสโลว สรุ ป ได ว า
ความตองการทั้ง 5 ขั้นของมนุษยมีความสําคัญไมเทากัน การจูงใจตามทฤษฎีนี้จะตองพยายาม
ตอบสนองความตองการของมนุษยซึ่งมีความตองการที่แตกตางกันไปและความตองการในแตละขั้นจะมี
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ความสําคัญแกบุคคลมากนอยเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับความพึงพอใจที่ไดรับจากการตอบสนองความ
ตองการในลําดับนั้นๆ
การวัดความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ เปนทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การที่จะวัดวา
บุ คคลมี ความพึ ง พอใจหรื อ ไม พึ งพอใจ จึ งจํ า เป น ที่ จ ะต องสร างเครื่ อ งมื อช ว ยในการวั ดทั ศนคติ
นักวิชาการหลายคนไดกลาวถึงความพึงพอใจไวไดดังตอไปนี้
ถวิล ธาราโภชน และศรัณย ดําริสุข (2543 : 101 - 103) ไดสรุปวิธีการวัดความ
พึงพอใจไวหลายวิธี ไดแก วิธีการสังเกต วิธีการสัมภาษณ วิธีการใชแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) วิธีการสังเกต เปนวิธีการใชตรวจสอบบุคคลอื่นโดยการเฝามอง และจดบันทึก
อยางมีแบบแผน วิธีนี้เปนวิธีศึกษาที่เกาแกและยังเปนที่นิยมอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน แตก็
เหมาะสมกับการศึกษาเปนรายกรณีเทานั้น
2) วิธีการสัมภาษณ เปนวิธีที่ผูวิจัยจะตองไปสอบถาม โดยการพูดคุยกับบุคคลนั้นๆ
โดยมีการเตรียมแผนงานลวงหนา เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด
3) วิธีการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) วิธีการนี้จะเปนการใชแบบสอบถามที่มีขอ
คําอธิบายไวอยางเรียบรอย เพื่อใหผูตอบทุกคนตอบมาเปนแบบแผนเดียวกันมักใชในกรณีที่ตองการ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวนมากๆ วิธีนี้นับเปนวิธีที่นิยมกันมากที่สุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของ
แบบสอบถามจะใชมาตราวัดทัศนคติ ซึ่งนิยมใชในปจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราสวนแบบลิเคิรท (Likert
Scales) ซึ่งประกอบดวย ขอความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่ง แลวมี
คําตอบที่แสดงระดับความรูสึก
รัชวลี วรวุฒิ (2548 : 21) กลาวถึงมาตรวัดความพึงพอใจวาสามารถกระทําไดหลาย
วิธี ไดแก
1) การใชแบบสอบถาม โดยผูสอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตองการทราบ
ความคิดเห็น ซึ่งสามารถทําไดในลักษณะที่กําหนดคําตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถาม
ดังกลาวอาจถามความพึงพอใจในดานตางๆ เชน การบริหาร การควบคุมงาน และเงื่อนไขตางๆ
เปนตน
2) การสัมภาษณ เปนวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งตองอาศัยเทคนิค
และวิธีการที่ดีจึงจะทําใหไดขอมูลที่เปนจริงได
3) การสั งเกต เปน วิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เปาหมาย ไมวาจะแสดงออกจากการพูด กิริยาทาทาง วิธีนี้จะตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง
และการสังเกตอยางมีระเบียบแบบแผน
สรุปไดวา การวัดความพึงพอใจเปนการตรวจสอบทัศนคติของบุคคลทางการเรียนและ
ผลการเรียนจะมีความสัมพันธกันในทางบวก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ผูเรียนไดปฏิบัติ ผูเรียนไดรับ
การตอบสนองเปนไปตามที่คาดหวังไว จึงทําใหเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. งานวิจัยเกี่ยวกับชุดการสอน
1.1 งานวิจัยในประเทศ
กิตติภพ ไกรเพชร (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ชุดการสอนการ
ทํางานของเซนเซอรเครื่องยนตดีเซลคอมมอลเรล การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อสรางชุดการสอน
หาคุณภาพ หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และหาความพึงพอใจของผูเรียน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ประกอบดวย ชุดการสอนการทํางานของเซนเซอรเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องระบบควบคุมการทํางาน เครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เมื่อสรางชุดการสอนเสร็จเรียบรอย
แลวนําชุดการสอนไปหาคุณภาพ โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานสื่อ จํานวน 5 ทาน แบบทดสอบ
หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาระดับความยากงาย (p ) อยูระหวาง 0.20-0.79 คาอํานาจจําแนก (r)
อยูระหวาง 0.20-0.40 คาความเชื่อมั่น (rtt ) มีคาเทากับ 0.91 คาความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง
0.8-1.0 กลุมประชากร เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จํานวน 86 คน สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคารอยละและการทดสอบคาที ( t-test) ผลการวิจัยพบวา 1)
คุณภาพของชุดการสอนที่จัดสรางขึ้นมีคุณภาพเฉลี่ยอยูในเกณฑดีมาก ( X = 4.55, S.D.= 0.14) 2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากการใชชุดการสอนที่สรางขึ้นนี้พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเปนรอยละ
จากแบบทดสอบกอนเรียน Epre มีคาเปน 46.50 คะแนนเฉลี่ยเปนรอยละจากแบบทดสอบหลังเรียน
Epost มีคาเปน 87.00 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยใชคา t ที่คํานวณไดมีคาเทากับ
33.99 พบวาเมื่อนําไปเทียบกับคา t ในตารางคาวิกฤตที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 คา df มีคาเปน 85
นําคาที่ไดเปดตาราง t มีคาเปน 1.6630 ดังนั้นคา t ที่คํานวณไดมีคาสูงกวาคาวิกฤตของ t จาก
ตาราง แสดงวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุดการสอนการทํางานของ
เซนเซอรของเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล 0.05 4) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุดการสอนการ
ทํางานของเซนเซอรของเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล โดยรวมทั้งหมด มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D.= 0.26) ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
สุเมธ แยมชุติ (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน
วิชางานวัดละเอียดชางยนต นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชายานยนต
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุดการสอน (2) เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางานยานยนต (3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตอชุดการสอน
วิชาการวัดละเอียด (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด (5)
ศึกษาความคิด เห็น ของครูผู สอนที่มีตอชุดการสอนวิชางานวั ดละเอียดชางยนต นักเรีย นระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชายานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 จํานวน 30 คน วิทยาลัย
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เทคโนโลยีหมูบานครู ปการศึกษา 2557 คัดเลือกมาโดยวัดการสุมอยางงาย จํานวน 30 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อใชสอบถามผูเชี่ยวชาญ (2) ชุด
การสอน วิชา งานวัดละเอียดชางยนต เรื่อง เวอรเนียรคารลิเปอร (Venire Caliper) ไมโครมิเตอรวัด
นอก (Outside Micrometer) และบรรทัดวัดมุมสากล (UniversaI Bevel Protractor) 3) แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดการสอนวิชา งานวัดละเอียดชางยนต (4) แบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจในการใชชุดการสอน วิชา งานวัดละเอียดชางยนต จํานวน 1 ฉบับ (5) แบบ สอบถาม
ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต จํานวน 1 ฉบับ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแก สถิติพื้นฐานและคาสถิติที (t-test) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) กรอบแนวคิด
ของผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา และดานชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดไดแบงเนื้อหาออกเปน 3 หนวย
แตละหนวยแบงออกเปน 5 หัวขอ มีแผนการสอนกําหนดเนื้อหา วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึ่งประกอบดวย โมเดลพลาสติกและ สื่อนําเสนอดวยคอมพิวเตอรนําเสนอ 2) ชุดการสอนที่
สรางขึ้นมีคา E1 เทากับ 83.91 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวและคา E2 เทากับ 83.18 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนดให 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู เขตหนองเเขม กรุงเทพฯ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต อยู
ในระดับมาก ( X =4.18) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ .07 5) ความคิดเห็นของ
ครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน อยูในระดับมาก ( X =4.29) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
.37
สุชาดา ถึกสถิต (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน
รายบุคคล วิชาโครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอร ทางดานฮารดแวร
สําหรับนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอน
รายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร
สํา หรั บนั กศึ กษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูงชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิว เตอรธุร กิจ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด (2) ศึกษาความกาวหนาทางการเรียน
ของนักศึกษาที่เรียนดวย ชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสราง
ระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวรที่ผลิตขึ้น (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู
โดยใชชุดการสอนรายบุคคล วิชาโครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอร
ทางดานฮารดแวร และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการสอนรายบุคคลวิชา
โครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จํานวน 45 คน ไดมาโดยการเลือกแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
(1) ชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอร
ทางดานฮารดแวร (2) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแบบคูขนาน และ (3) แบบสอบถามความ
พึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ ชุ ด การสอนรายบุ ค คล สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก ค า
ประสิทธิภาพ E1/E2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ผลการวิจัยปรากฏวา (1)
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ชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดาน
ฮารดแวร มีประสิทธิภาพ 80.14/80.28 เปนไปตามเกณฑ 80/80 (2) นักศึกษาที่เรียนดวยชุดการ
สอนรายบุ ค คล มี ค วามก า วหน า ทางการเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
(3) ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบ
คอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร มีคาเทากับ 0.7550 หมายความวา นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 75.50 และ (4) นักศึกษาที่เรียนดวยชุดการสอนรายบุคคล มีความพึงพอใจตอชุดการสอน
รายบุคคลอยูในระดับมาก
เสาวลักษณ สุวรรณรงค (2558:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ชุดการสอน เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต เพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1) พัฒนาชุดการสอนเรื่องการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนตเพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและใชปญหาเปนฐานหุนยนตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2)
เปรียบเทียบการคิดอยางเปนระบบของนักเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุดการสอนสําหรับ
การจั ดการเรี ย นรู แบบร ว มมื อ และใชป ญ หาเปน ฐานที่ผูวิ จัย สรางขึ้น 3) ศึ กษาความคิ ดเห็ น ของ
ครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต เพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปน
ระบบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
จํานวน 80 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1) ชุดการสอนเรื่องการควบคุมการ
เคลื่อนที่ของหุนยนต เพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและ
ใชปญหาเปนฐาน 2) แบบวัดการคิดอยางเปนระบบ 3) แบบประเมินชุดการสอนเรื่องการควบคุมการ
เคลื่อนที่ของหุนยนต เพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและ
ใชปญหาเปนฐาน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต เพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปน
ระบบ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test แบบ
dependent sample ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดการสอนเรื่องการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต
เพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและใชปญหาเปนฐาน มี
คุณภาพอยูในระดับดีมาก ( X = 4.74 , S.D. = 0.26) 2) ชุดการสอนเรื่องการควบคุมการเคลื่อนที่ของ
หุนยนต เพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและใชปญหาเปน
ฐาน มีประสิทธิภาพ เทากับ 73.67/74.20 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดที่ 70/70 3) นักเรียนที่เรียน
ดวยชุดการสอนเรื่องการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต เพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ โดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและใชปญหาเปนฐาน มีคะแนนการคิดอยางเปนระบบหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน
เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต เพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ ภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X = 4.45 , S.D. = 0.50)
เอกพันธ พาเจริญ (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องสายอากาศ ไมโครสตริป สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี การวิจัยนี้
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มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องสายอากาศไมโครสตริป สําหรับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน เรื่อง
สายอากาศ ไมโครสตริป สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางที่ใชทดสอบประสิทธิภาพ เปน
นักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่ลงทะเบียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 20 คน ชุดการสอนที่สรางขึ้นมี
จํานวน 3 หนวยเรียน โดยในแตละหนวยประกอบไปดวย ใบเนื้อหา โปรแกรมนําเสนอเพาเวอรพอยด
โปรแกรมจําลอง สือ่ ของจริง แบบทดสอบหลังหนวยเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพรอยละ 80.11/81.33 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑ มาตรฐานที่กําหนด 80/80 2) ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง สายอากาศ ไมโครสตริป
สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคาเทากับ 0.7287 หมายความวา นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 72.87 และ 3) ผลของการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนพบวาผูเรียนมีความพึง
พอใจ ตอชุดการสอนอยูในระดับมาก ( X = 4.09) ดังนั้นสามารถสรุปไดวา ชุดการสอนเรื่อง
สายอากาศ ไมโครสตริปที่สรางขึ้นนี้สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล และคณะ (2559 : บทความวิจัย) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนสมรรถนะรายวิชา “วิชาคณิตศาสตรยานยนต” หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิธีดําเนินการวิจัย ผูวิจัยได
นําชุดการสอนที่สรางขึ้นไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาวิชาชางยนต ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จํานวน 25 คน โดยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กอนเขาสูบทเรียนทําการทดสอบพื้นฐานความรูของนักเรียน
ดวยแบบทดสอบแลวจึงสอนดวยชุดการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น และในระหวางการเรียนการสอนให
นักเรียนไดทําแบบฝกหัด เมื่อจบบทเรียนในแตละหัวขอเรื่องแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบอีกครั้ง
หนึ่ง หลังจากนั้นนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบมาคํานาณหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอน ผลการวิจัย พบวา ชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 78.61/72.85 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไว 70/70 และวิเคราะหหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสถิติที (t-test) พบวา ชุด
การสอนที่สรางขึ้นทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
1.2 งานวิจัยตางประเทศ
วิลสัน (Wilson. 1989) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุดการสอน
ของครู เพื่ อ แก ป ญ หาในการเรี ย นของเด็ ก เรี ย นช า ด า นคณิ ต ศาสตร เ กี่ ย วกั บ การบวก การลบ
ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนยอมรับวาใชชุดการสอนมีผลดีมากกวาการสอนตามปกติอันเปนวิธีการหนึ่ง
ที่ชวยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กเรียนชา
สโตน เจ แอล (Stone. J.L. 1989) ไดกลาวถึงผลการใชชุดการสอนแบบกิจกรรม
วิชาคณิตศาสตร ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเกรด 7 และ 8 ของ Demopolis
City School โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
การสอนกับการสอนตามปกติที่เรียนโดยการบรรยาย จํานวน 341 คน ผลการศึกษาพบวาไมมีความ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนเกรด 7 และ 8 ที่ไดรับการสอนโดยใช

67
ชุดการสอนกับการสอนปกติ แตนักเรียนที่เรียน โดยใชชุดการสอนมีประสบการณการเรียนรูสูงกวา
นักเรียนที่เรียนตามปกติ และปฏิสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. งานวิจัยเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอน
2.1 งานวิจัยในประเทศ
พงษอนันต อนันตภักดิ์ (2556 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิช าไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดั บ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน
ดวยเอกสารประกอบ การสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับ
ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ ชั้ น ป ที่ 1 กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1) กลุมที่ 1 แผนกวิ ชาชางงานไฟฟาเบื้ องต น วิทยาลัยเทคนิค
รอยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 21 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดว ย
เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง วงจรไฟฟาเบื้องตน วิช าไฟฟาและอิเล็ กทรอนิกสเบื้ องต น ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 จํานวน 4 ชุดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
วงจรไฟฟาเบื้องตน จํานวน 30 ขอ เปนขอสอบแบบเลือกตอบ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.83 สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการวิ จั ย พบว า 1) เอกสารประกอบการสอน เรื่ อ ง วงจรไฟฟ า เบื้ อ งต น วิ ช าไฟฟ า และ
อิเ ล็กทรอนิ กส เ บื้องต น ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่สรางขึ้น มีป ระสิทธิภาพเทากับ
88.69/83.97 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรี ย นและหลั งเรี ย นด ว ยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องต น วิช าไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่1 พบวา กอนและหลังเรียนดวยเอกสาร
ประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟาเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
สุชาติ แตตระกูล (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง รายงานการใช
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย รหัสวิชา 3000-0206
สําหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟากําลัง มีวัตถุประสงค 1)เพื่อ
สรางและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอร
ชวยใหไดมาตรฐานตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อหาคารอยละของความกาวหนาของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการประยุกตใชโปรแกรม
เขียนแบบดวยคอมพิวเตอรตามใบงานการออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย รหัสวิชา30000206 ของนักศึกษากับเกณฑรอยละ 80 ประชากรคือ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาไฟฟา
กําลัง จํานวน 11 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือเอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบกอนและ
หลั งเรี ย นใบปฏิ บั ติ งานการประยุ กตใ ชโ ปรแกรมเขีย นแบบดว ยคอมพิ ว เตอร แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น และแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช เ อกสาร
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ประกอบการสอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และคารอยละผลการวิจัยปรากฏวา 1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใช
คอมพิวเตอรชวยรหัสวิชา 3000-0206 มีประสิทธิภาพ 82.19/83.18 ผานเกณฑที่กําหนดไวที่ 80/80
2) รอยละของความกาวหนาของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
เทากับรอยละ 38.12 และรอยละ 85.45 ตามลําดับ และความกาวหนาของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรอยละ 47.34 ผานเกณฑที่กําหนดไว 3) ทักษะการประยุกตใชโปรแกรมเขียนแบบดวย
คอมพิ วเตอรตามใบงานการออกแบบโปรแกรมใชคอมพิว เตอรชว ย รหั ส วิช า3000-0206 ของ
นักศึกษาเฉลี่ยรอยละ 82.60 ผานเกณฑที่กําหนดรอยละ 80 4) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คือมีคาเฉลี่ย
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 4.76 และ 0.28
เอกศักดิ์ สงวนคํา (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง รายงานการสราง
และหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส (2101-2109)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
หาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาประสิทธิผล และประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนตอเอกสารประกอบการสอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส (2101-2109) ตาม
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 สาขาวิ ช าช า งยนต วิ ท ยาลั ย การอาชี พ
นครศรี ธ รรมราช สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย
ประกอบดวย เอกสารประกอบการสอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเอกสารประกอบการสอน
วิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส การศึกษาวิจัยดําเนินการโดยนําเอกสารประกอบการสอน
วิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ 2 แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ที่เรียน
วิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 20 คน โดยการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ในระหวางการทดลองผูศึกษาวิจัยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดและฝก
ปฏิบัติงาน เมื่อจบบทเรียนทุกบทใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนที่ได
จากแบบฝกหัด การฝกปฏิบัติงาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูศึกษาวิจัยไดนํามาหา
ประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาประสิทธิผล และใหนักเรียนประเมินความพึง
พอใจทีม่ ีตอเอกสารประกอบการสอน ผลการศึกษาวิจัยสรุปได ดังนี้ 1) เอกสารประกอบการสอนวิชา
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 84.86/81.83 สูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว 80/80 2) ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชคาที
(t-test) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 3) ประสิทธิผลทางการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นทําใหนักเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนรู รอยละ 71 และ 4) ผลการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ เอกสารประกอบการสอนวิ ช างานระบบฉี ด เชื้ อ เพลิ ง
อิเล็กทรอนิกส พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.39, S.D. = 0.65)
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2.2 งานวิจัยตางประเทศ
เอเดอรสัน (Aderson. : 1973) ไดทําการวิจัยหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ
การสอนในการสอนเกษตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในแทนชาเนีย โดยเปรียบเทียบกลุมที่เรียนโดยใช
เอกสารประกอบการสอนกับกลุมที่เรียนจากวิธีบรรยาย ผลปรากฏวา เอกสารประกอบการสอนเปน
วิธีสอนที่มีประสิทธิภาพดีกวาแบบบรรยาย และนักเรียนชอบเรียนเอกสารประกอบการสอนมากกวา
วิธีบรรยาย
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดนี้สรุปไดวา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 มีจุดเนนสําคัญที่การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
และเปนไปตามธรรมชาติ เกิดการเรียนรูดวยความเขาใจ สามารถเชื่อมโยงความรูที่หลากหลายใหเกิด
ความรูแบบองครวม ที่ผานมาไดมีผูจัดทําชุดการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อใชจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีผลการวิจัยอยางชัดเจนวา การสอนโดยใชชุดการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเปนสื่อที่ครูสรางขึ้น เพื่อชวยใหนักเรียนเรียนรูอยางเขาใจ จําไดแมนยํา และชวยทําใหการเรียน
การสอนบทเรียนนั้นทําใหงายขึ้นในเวลาอันสั้น ทําใหมีคุณคาตอการเรียนการสอน สามารถพัฒนา
ผูเรีย นในระดั บตางๆ ไดเ ปนอยางดี สงผลใหนักเรีย นมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้ น และผูเรีย น
สามารถนํ าเอาความรูที่ได ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และสามารถพัฒ นาชุดการสอนและ
เอกสารประกอบการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ ผูรายงานไดทําการออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ในทุกๆ
ดาน โดยเริ่มจากศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ทําการสอน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ปญหาที่เกิดจากคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตร ปญหา
เกี่ยวกับครูผูสอน ปญหาการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ปญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสและไฟฟากําลัง ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนคลายคลึงกัน โดยมี
จุดประสงคเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาว เปนการแกปญหาแบบ
ผสมผสานระหวางการจัดสรางชุดทดลองสําหรับการฝกที่หลากหลาย พรอมกับการจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่ใชรวมกับชุดทดลอง ที่ครอบคลุมเนื้อหาและสอดคลองกับ
คําอธิบายรายวิชาเปนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบวนรอบและทวนสอบในลักษณะการเรียน
ทฤษฎีเชิงทดลองจริง จนเกิดความกลมกลืนในการเรียนอยางตอเนื่อง ถึงขั้นการประยุกตใชงานไดจริง
ในหองปฏิบัติการที่อางอิงทฤษฎีการวิเคราะหเชิงวิศวกรรม และแบบใชเปนเครื่องมือชางทั่วไป ซึ่ง
ผูรายงานมีวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
4. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
5. การหาคุณภาพและทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
6. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล
8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา
1. นําผลที่ไดจากรายงานการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ศึ กษาหลั กการทฤษฎี แนวคิ ด จากตํารา เอกสารและงานวิ จัย ที่เกี่ย วของประสบการณตรงจาก
ผูรายงานและผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาขอมูลใหม ๆ ที่ยังไมมีการริเริ่มจัดทําเหมือนเปนการสรางองคความรู
พื้นฐานขึ้นมาใหมเพื่อนําไปสูการแกปญหาในทุกมิติ ดังนั้น รายละเอียดของงาน วิจัยในบทที่ 3, 4 จะ
เสมือนเปนการวิจัยแบบวิจัยซอนวิจัยจึงเปนงานวิจัยเชิงลึกในการพัฒนาสิ่งที่มีใหดีขึ้นและแสวงหาสิ่ง
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ที่ ไม มี ให เ กิ ดขึ้ น เพื่ อตอบโจทย ในทุกป ญ หา ผู ร ายงานได จัดรูป แบบใหเ กี่ย วเนื่องและสัมพั น ธกั น
ในทุก ๆ บทอยางสมบูรณในทุกขั้นตอน และสรุปแนวคิดเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและ
พัฒนา
2. กําหนดประชากรพรอมกลุมตัวอยางที่จะวิจัย
3. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. ออกแบบพัฒนาและสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ที่เปนเอกสารประกอบการสอนและ
ชุดทดลอง เพื่อนําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาความถูกตองครอบคลุมคํา
อธิบายรายวิชา สําคัญที่สุด คือ อานแลวเกิดความเขาใจไดงาย เกิดคําถามจากผูเรียนยอนกลับมายัง
ผูสอนใหนอยที่สุด ใชเทคนิคการถายทอดองคความรูแทบทั้งหมดลงในเอกสารประกอบการสอนลง
รายละเอียดใหมากที่สุด เสมือนผูเรียนยังไมมีพื้นฐานความรูสามารถเรียนรูไดเปนสําคัญ จึงไมจําเปน
ตองแบงเนื้อหาสาระตามศักยภาพของผูเรียนคํานึงถึงผูเรียนที่ออนเปนเกณฑความเหมาะสมกับระดับ
ผูเรียนแลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข ซึ่งเครื่องมือในการวิจัย แบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การออกแบบสรางชุดการสอน ซึ่งประกอบดวยชุดฝก 5 ชุด ไดแก
1) ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
2) ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
3) ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
4) ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกและทดลองขยายพิสัยการวัด
แอนะลอกมัลติมิเตอร
5) ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
สวนที่ 2 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105-2004 ซึ่งไดพัฒนาขึ้นมาใหมโดยใชรูปแบบการเรียนแบบทดลองรวมกับชุดการสอน
รวมทั้งหมด 4 เลม ไดแก
1) เอกสารประกอบการเรียน ภาคทฤษฎี
2) เอกสารประกอบการเรียน ภาคปฏิบัติ
3) คูมือครู ภาคทฤษฎี
4) คูมือครู ภาคปฏิบัติ
5. ทดสอบและหาคุณภาพเครื่องมือที่สรางขึ้น และปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
6. ทดลองใชเครื่องมือที่สรางขึ้น
7. วิเคราะหขอมูล
8. สรุปผลการวิจัย
9. จัดทํารายงานผลการวิจัย
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ศึกษารายละเอียดของทฤษฎี หลักการ แนวคิด เอกสาร ตํารางานวิจัยที่เกี่ยวของ
และปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนทั่วประเทศ
เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและใหสามารถแกปญหาในทุกเรื่องที่เกิดขึ้น

กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง

กําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ออกแบบพัฒนาและสรางเครื่องมือวิจัย
ที่เปนเอกสารและชุดฝกเพื่อใหสอดคลองกับการแกปญหา

ไมผานเกณฑ

ทดสอบและหาคุณภาพเครื่องมือที่เปนเอกสารและ
ชุดฝกใหสอดคลองกับการแกปญหา
ผานเกณฑ
ทดลองใชเครื่องมือที่สรางขึ้น

วิเคราะหขอมูล

สรุปผลการออกแบบสรางและพัฒนา

จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

รูปที่ 3.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียน สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัย
เทคนิคหนองคาย ระดับ ปวช.1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 41 คน
2. กลุ มตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักเรี ยน สาขาวิชาช างอิเ ล็กทรอนิกส
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ระดับ ปวช.1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105-2004 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดยการสุมอยางงาย โดยวิธีการจับสลาก
จํานวน 20 คน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ ผูรายงานไดทําการออกแบบสรางทดลองและพัฒนาชุดทดลอง
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 ซึ่งเปนการจัดสรางขึ้นใหม โดยที่ยัง
ไมเคยมีการพัฒนาใชในสถานศึกษาใด ๆ โดยหลักการสรางเนนเครื่องมือและอุปกรณที่นํามาใชทํา
ชุดฝกที่ไมเกิดการชํารุดไดงาย หาซื้อไดทั่วไปและราคาถูก ผูที่สนใจสามารถเรียนรูและสรางใชงานได
ผูรายงานใชเครื่องมือในการวิจัย แบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การออกแบบสรางชุดการสอน ซึ่งประกอบดวยชุดฝก 5 ชุด ไดแก
1) ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
2) ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
3) ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
4) ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกและทดลองขยายพิสัยการวัด
แอนะลอกมัลติมิเตอร
5) ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
สวนที่ 2 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105-2004 ซึ่งไดพัฒนาขึ้นมาใหมโดยใชรูปแบบการเรียนแบบทดลองรวมกับชุดการสอน
รวมทั้งหมด 4 เลม ไดแก
1) เอกสารประกอบการเรียน ภาคทฤษฎี
2) เอกสารประกอบการเรียน ภาคปฏิบัติ
3) คูมือครู ภาคทฤษฎี
4) คูมือครู ภาคปฏิบัติ
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
สําหรับวิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและพัฒนา ผูรายงานไดดําเนินการดังนี้
- ศึกษาคูมือและเอกสารที่เกี่ยวของกับเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- ศึกษาวิธีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ประเภทชุดการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
- ศึกษาโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และคําอธิบายราย
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 ซึ่งมีคําอธิบายรายวิชา ดังนี้ “ศึกษา
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง หลักการทํางาน การใชงานและการขยายยานการวัดโวลตมิเตอร
แอมมิเตอร โอหมมิเตอรและมัลติมิเตอรแบบใชเข็ม การใชงานดิจิตอลมัลติมิเตอรมิเตอร วัตตมิเตอร
(Watt Meter) วารมิเตอร (Var Meter) เพาเวอรแฟกเตอร (Power Factor Meter) ออสซิลโล
สโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง เครื่องกําเนิดสัญญาณหลายรูปคลื่น การวัดและทดสอบคาความ
ตานทาน อิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา ความถี่ กําลังไฟฟาในวงจร
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส” จากคําอธิบายรายวิชาสามารถวิเคราะหประเด็นของเนื้อหาสําหรับการ
ทดลอง เพื่อนํามาออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอนใหครอบคลุมคําอธิบายรายวิชาสอดคลองกับ
จุดประสงครายวิชาและสมรรถนะรายวิชา จึงกําหนดสาระของเนื้อหาได 15 เรื่อง ดังนี้
1) โครงสราง หลักการทํางาน มัลติมิเตอรแบบใชเข็ม
2) การใชงานโวลตมิเตอรของมัลติมิเตอรแบบใชเข็ม
3) การใชงานแอมมิเตอรของมัลติมิเตอรแบบใชเข็ม
4) การใชงานโอหมมิเตอรของมัลติมิเตอรแบบใชเข็ม
5) การขยายยานการวัดโวลตมิเตอรของมัลติมิเตอรแบบใชเข็ม
6) การขยายยานการวัดแอมมิเตอรของมัลติมิเตอรแบบใชเข็ม
7) การขยายยานการวัดโอหมมิเตอรของมัลติมิเตอรแบบใชเข็ม
8) การใชงานดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
9) การใชงานดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
10) การใชงานวัตตมิเตอร (Watt Meter)
11) การใชงานวารมิเตอร (Var Meter)
12) การใชงานเพาเวอรแฟกเตอรมิเตอร (Power Factor Meter)
13) การใชงานออสซิลโลสโคป
14) การใชงานเครื่องกําเนิดสัญญาณ
15) การวัดและทดสอบคาอิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา
ความถี่ กําลังไฟฟา ในวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งแบงเนื้อหาตามคําอธิบายรายวิชาเปนหนวยการเรียนได 15 หนวย และกําหนดหนวย
การเรียนรูทฤษฎีและปฏิบัติ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 ดังนี้
หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูพื้นฐานในการวัดและมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
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- ใบงานที่ 1 เรื่อง พิสัยการวัดของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
หนวยที่ 2 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง
- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- ใบงานที่ 2 เรื่อง การใชงานพิสัยการวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง
หนวยที่ 3 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ
- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- ใบงานที่ 3 เรื่อง การใชงานพิสัยการวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ
หนวยที่ 4 เรื่อง มาตรวัดกระแสไฟตรง
- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- ใบงานที่ 4 เรื่อง การใชงานพิสัยการวัดกระแสไฟตรง
หนวยที่ 5 เรื่อง มาตรวัดความตานทาน
- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- ใบงานที่ 5 การใชงานพิสัยการวัดความตานทาน
หนวยที่ 6 เรื่อง มัลติมิเตอรชนิดดิจิตอล
- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- ใบงานที่ 6 เรื่อง การใชมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัย
- ใบงานที่ 7 เรื่อง การใชมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
หนวยที่ 7 เรื่อง ขดลวดเคลื่อนที่ภายในมาตรวัด
- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- ใบงานที่ 8 เรื่อง การวัดคุณลักษณะขดลวดเคลื่อนที่ภายในมาตรวัด
หนวยที่ 8 เรื่อง การขยายพิสัยวัดกระแสไฟตรงแบบชันต
- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- ใบงานที่ 9 เรื่อง การออกแบบมอดูลและขยายพิสัยวัดกระแสไฟตรงแบบชันต
หนวยที่ 9 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง
- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- ใบงานที่ 10 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง
หนวยที่ 10 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ
- แบบทดสอบ
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- แบบฝกหัด
- ใบงานที่ 11 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ
หนวยที่ 11 เรื่อง การขยายพิสัยวัดความตานทาน
- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- ใบงานที่ 12 เรื่อง การขยายพิสัยวัดความตานทาน
หนวยที่ 12 เรื่อง มาตรวัดกําลังไฟฟา
- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- ใบงานที่ 13 เรื่อง การใชงานมาตรวัดกําลังไฟฟาชนิดดิจิตอลแบบมาตรฐาน
- ใบงานที่ 14 เรื่อง การใชงานมาตรวัดกําลังไฟฟาชนิดดิจิตอลแบบทั่วไป
หนวยที่ 13 เรื่อง ออสซิลโลสโคป
- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- ใบงานที่ 15 การใชงานออสซิลโลสโคป
หนวยที่ 14 เรื่อง เครื่องกําเนิดสัญญาณ
- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- ใบงานที่ 15 การใชงานเครื่องกําเนิดสัญญาณ
หนวยที่ 15 เรื่อง อิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา
- แบบทดสอบ
- แบบฝกหัด
- ใบงานที่ 17 เรื่อง การวัดและทดสอบคาอิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา
- ใบงานที่ 18 เรื่อง การวัดและทดสอบคาอิมพีแดนซภายในมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
และดิจิตอล
จากการวิ เ คราะห เ นื้ อ หาตามคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า ได แ บ งสาระการเรี ย นรู ที่ สั ม พั น ธ กั บ
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดเปน 15 หนวย และจัดหมวดหมูตามประเภทเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟา ไดดังนี้
1) โครงสรางหลักการทํางานการใชงานและการขยายยานการวัดของมัลติมิเตอรแบบใชเข็ม
2) การใชงานมัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
3) การใชงานเพาเวอรมิเตอร
4) การใชงานออสซิลโลสโคป
5) การใชงานเครื่องกําเนิดสัญญาณ
6) การวัดและทดสอบคาความตานทาน อิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา กระแสไฟฟา
แรงดันไฟฟา ความถี่ กําลังไฟฟา ในวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

78

จากการจั ด หมวดหมู ต ามประเภทเครื่ อ งมื อ วั ด ทางไฟฟ า ได ทั้ ง หมด 6 ประเภท จึ ง
ดําเนินการออกแบบจัดสรางชุดทดลอง โดยมีจุดประสงคเพื่อใหสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหาสาระ
สามารถพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ชวยเพิ่มพูนทักษะฝมือ จนถึงขั้นนําหลักทฤษฎีมา
วิเคราะหผลการทดลองได ซึ่งเปนหลักการแนวคิดในการจัดสราง ดังนี้
ชุดที่ 1 หมายถึง ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน จัดสรางขึ้นเพื่อฝก
ทักษะการใชงานและการขยายยานการวัดมัลติมิเตอรแบบใชเข็มและการเรียนรู เกี่ยวกับโครงสราง
หลักการทํางาน และสามารถนําไปใชเรียนรวมกับเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได
ชุดที่ 2 หมายถึง ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกันจัดสราง
ขึ้นเพื่อฝกทักษะการใชงานดิจิตอลมัลติมิเตอรมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยและสามารถนําไปใชเรียน
รวมกับเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได
ชุดที่ 3 หมายถึง ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบ
ปองกัน จัดสรางขึ้นเพื่อฝกทักษะการเรียนรูเกี่ยวกับการใชงานดิจิตอลมัลติมิเตอรมิเตอรแบบปรับ
เลือกพิสัยอัตโนมัติ และสามารถนําไปใชเรียนรวมกับเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได
ชุดที่ 4 หมายถึง ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกและทดลองขยายพิสัยการวัด
แอนะลอกมัลติมิเตอร จัดสรางขึ้นสําหรับเปนจุดวัดอางอิง เพื่อฝกทักษะการใชงานมัลติมิเตอรทุกชนิด
สามารถใชทดลองออกแบบขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร และสามารถนําไปใชเรียนรวมกับ
เนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได เชน การใชงานออสซิลโลสโคป ฯลฯ
ชุดที่ 5 หมายถึง ชุ ดฝกมาตรวั ดกําลังไฟฟ าและอิ มพีแดนซ เครื่องมือวั ดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส จัดสรางขึ้นเพื่อฝกทักษะการวัดและทดสอบคากําลังไฟฟาแบบมาตรฐานใชในหอง
ปฏิบัติการ, แบบใชงานทั่วไป และฝกทักษะการวัดและทดสอบคาความตานทาน อิมพีแดนซภายใน
เครื่องมือวัดไฟฟา และสามารถนําไปประยุกตใชเรียนรวมกับเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได เชน การ
วิเคราะหวงจรไฟฟา
หมายเหตุ : กรณีการเรียนภาคปฏิบัติ เรื่อง การใชงานออสซิลโลสโคป ใชออสซิลโลสโคป ยี่หอ
IWATSU รุน SS-7802A ซึ่งเปนเครื่องมือมาตรฐาน
: การเรียนภาคปฏิบัติ เรื่อง การใชงานเครื่องกําเนิดสัญญาณ ใชเครื่องกําเนิดสัญญาณ
ยี่หอ METRIX รุน GX 245 ซึ่งเปนเครื่องมือมาตรฐาน
ดังตารางที่ 3.1 ไดแสดงการนํานวัตกรรมชุดทดลองที่สรางขึ้นมาใชงานรวมกันกับใบงานที่
พัฒนาขึ้นใหมทั้งหมด ซึ่งสามารถนํามาใชกับกิจกรรมการทดลองทั้งรายวิชา ดังนี้
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ตารางที่ 3.1 การนํานวัตกรรมชุดทดลองที่ออกแบบสรางมาใชรวมกับใบงานที่พัฒนาขึ้นใหม
ภาคปฏิบัติ
ชุดฝกที่ 1 ชุดฝกที่ 2 ชุดฝกที่ 3 ชุดฝกที่ 4 ชุดฝกที่ 5
ใบงานที่ 1 เรื่อง พิสัยการวัด


ของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
ใบงานที่ 2 เรื่อง การใชงาน
พิสัยการวัดแรงดันไฟฟา


กระแสตรง
ใบงานที่ 3 เรื่อง การใชงาน
พิสัยการวัดแรงดันไฟฟา



กระแสสลับ
ใบงานที่ 4 เรื่อง การใชงาน


พิสัยการวัดกระแสไฟตรง
ใบงานที่ 5 เรื่อง การใชงาน


พิสัยวัดความตานทาน
ใบงานที่ 6 เรื่อง การใชมัลติ
มิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับ



เลือกพิสัย
ใบงานที่ 7 เรื่อง การใชงาน
มัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบ



ปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
ใบงานที่ 8 เรื่อง การวัดคา
คุณลักษณะขดลวดเคลื่อนที่



ภายในมาตรวัด
ใบงานที่ 9 เรื่อง การออกแบบ
มอดูลและขยายพิสัยวัดกระแส



ไฟตรงแบบชันต
ใบงานที่ 10 เรื่อง การขยาย



พิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)
ภาคปฏิบัติ
ใบงานที่ 11 เรื่อง การขยาย
พิสัยวัดแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ
ใบงานที่ 12 เรื่อง การขยาย
พิสัยวัดความตานทาน
ใบงานที่ 13 เรื่อง การใชงาน
มาตรวัดกําลังไฟฟาชนิด
ดิจิตอลแบบมาตรฐาน
ใบงานที่ 14 เรื่อง การใชงาน
มาตรวัดกําลังไฟฟาชนิด
ดิจิตอลแบบทั่วไป
ใบงานที่ 15 เรื่อง การใชงาน
ออสซิลโลสโคป
ใบงานที่ 16 เรื่อง การใชงาน
เครื่องกําเนิดสัญญาณ
ใบงานที่ 17 เรื่อง การวัดและ
ทดสอบคาอิมพีแดนซภายใน
เครื่องมือวัดไฟฟา
ใบงานที่ 18 เรื่อง การวัดและ
ทดสอบคาอิมพีแดนซ
ภายในมัลติมิเตอรชนิด
แอนะลอกและดิจิตอล

ชุดฝกที่ 1 ชุดฝกที่ 2 ชุดฝกที่ 3 ชุดฝกที่ 4 ชุดฝกที่ 5









































กระบวนการดําเนินงานออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา
ชางอิเล็กทรอนิกสใหครอบคลุมคําอธิบายรายวิชาตองสอดคลองกับจุดประสงครายวิชาและสมรรถนะ
รายวิชา สามารถแยกสวนทดลองใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชงาน สามารถใชกับรายวิชาอื่นได โดย
แสดงรายละเอียดการออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน มีดังนี้
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การออกแบบสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ขั้นตอนการพัฒนาชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
โดยทั่วไปมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก จะมีระบบปองกันความเสียหายที่เกิดจากการใชงานที่
ผิดพลาดอยูนอยมาก ปกติจะใชฟวส 0.5 A ปองกันพิสัยการวัด 250 mADC การใชพิสัยวัดต่ํากวา
250 mA จะมีโอกาสทําใหมาตรวัดชํารุดไดงาย เนื่องจากเนนปองกันเฉพาะพิสัยวัดสูงสุด เมื่อเกิดการ
ตั้งพิ สั ยวั ดไม สอดคล องกั บ การวั ด เชน กรณีเลือกพิสัยวัดกระแสแตนําไปใชวัดแรงดัน ฟว สที่ตอ
อนุกรมกับขั้วบวกของสายวัดจะขาด มัลติมิเตอรใชงานในพิสัยใด ๆ ไมได เมื่อฟวสขาดแตละครั้งเปน
การสะสมการเสื่อมสภาพของมาตรวัด กรณีเลือกฟวสที่มีการทนกระแสสูงขึ้นจะเพิ่มโอกาสที่จะทําให
มาตรวัดชํารุดเร็วขึ้น เนื่องจากปกติฟวสจะขาดไดกระแสจะตองมีคาสูงกวาคาฟวสที่ปองกันประมาณ
2 เทา ซึ่งมาตรฐานการออกแบบขดลวดเคลื่อนที่จะทนได 3-5 เทา มาตรวัดจึงมีโอกาสชํารุดโดยที่
ฟวสไมขาดหลายเทาตัว เมื่อเกิดขึ้นบอย ๆ ครั้งจะใหมาตรวัดชํารุดหรือมีความคลาดเคลื่อนสูงขึ้นตาม
จํานวนครั้งที่วัดโหลดเกินพิสัย ซึ่งอาจกลาวไดวาเครื่องมือที่ถูกใชงานมานานจะเริ่มเสื่อมสภาพและมี
ความคลาดเคลื่อนสูงขึ้น ดวยสาเหตุการวัดคาเกินพิสัยหรือผิดฟงกชั่นการวัด
ดังนั้น ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชสําหรับฝก
ทักษะการใชงานมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก โดยพัฒนาใหมีระบบตาง ๆ ภายในตัวเครื่อง ดังนี้
- ระบบปองกันฟวสขาด
- ระบบปองกันการวัดคาเกินพิสัย
- ระบบปองกันเมื่อตั้งพิสัยวัดไมสอดคลองกับการวัดหรือผิดฟงกชันการวัด
- ระบบใชไฟฟาแทนแบตเตอรี่ เพื่อลดคาใชจายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่และแกปญหา
การใหเข็มชี้ตําแหนงศูนยไมไดในพิสัยการวัดความตานทาน ในกรณีแบตเตอรี่ออน
การออกแบบสรางชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกันจึงหมายถึง การสราง
วงจรปองกันตัวขดลวดเคลื่อนที่ภายในของแอนะลอกมัลติมิเตอร ไมใหกระแสไหลผานเกินสภาวะ
ปกติ คือ 44 µA ประมาณ 3-5 เทา โดยเปนมาตรฐานการผลิตที่ไมมีผลทําใหขดลวดเคลื่อนที่เกิดการ
ชํารุด ซึ่งเปนการปองกันฟวสขาดโดยอัตโนมัติ เนื่องจากระบบปองกันมีความไวกวาฟวสจึงชวยทําให
มัลติมิเตอรไมเกิดความเสียหายซึ่งสะดวกในการใชงานมากยิ่งขึ้น เหตุผลในการเลือกมัลติมิเตอรชนิด
แอนะลอก ยี่หอ ซันวา รุน 361TR เนื่องจากเปนยี่หอดั้งเดิมมีการผลิตและประเทศไทยนํามาใชเปน
เวลายาวนาน เปนสินคาจากประเทศญี่ปุนซึ่งมีราคาถูกกวาของยุโรปและอเมริกา จึงไดรับความนิยม
ในประเทศไทยสูงสุดและมีการใชงานอยางแพรหลาย เพราะความเที่ยงตรงคอนขางสูงเมื่อเปรียบ
เทียบกับราคา มีคูมือการใชงานอยางละเอียด จึงมีการทําเลียนแบบใหราคาถูกแตความเที่ยงตรงจะ
ลดลง ซึ่งสามารถสังเกตไดจากขีดสเกลไมคมหรือไมละเอียด การวัดคาแตละครั้งอาจไมเทากันหรือไม
ชี้ตําแหนงเดิม สวนการปรับใหเข็มชี้ที่ 0 Ω และ 0 V คอนขางปรับไดยากกวา ขณะวัดคาเข็มอาจไม
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นิ่งมี การแกว งหรื อการหน ว งขณะใชวัดและหยุดวัดเร็ว ไปหรือชาไป กลาวคือ เสถีย รภาพในการ
นําไปใชงานคอนขางต่ํา จึงเปนเหตุผลในการเลือกใชยี่หอซันวา เลือกใชรุน 361TR ซึ่งเปนรุนใหมที่มี
ฟงกชั่นใชงานมากที่เหมาะสําหรับนํามาออกแบบสรางและติดตั้งกับกลองไดงาย สามารถพัฒนาเปน
ชุดฝกไดงาย ทําใหไดชุดฝกที่คงทนและสวยงามสะดวกตอการใชงาน มัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
สามารถใชงานไดครอบคลุมการวัดวงจรไฟฟาทั่วไป ขึ้นกับการออกแบบของบริษัทผูผลิต โดยทั่วไปจะ
มีพิสัยใชงานไมนอยกวา 20 พิสัย คุณภาพและประสิทธิภาพขึ้นกับมาตรฐานของผูผลิตแตละโรงาน
จากรูปที่ 3.2 แสดงสวนประกอบภายนอกของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ดังนี้

รูปที่ 3.2 รูปรางของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
หมายเลข 1 สกูรเพื่อปรับแตงเข็มมิเตอรใหชี้ตําแหนงดานซายมือที่คา 0 V หรือ ∞
หมายเลข 2 เข็มชี้ของมิเตอร
หมายเลข 3 สเกลหนาปดของมิเตอร
หมายเลข 4 เปนไดโอดปลอยแสง (LED) แสดงการลัดของวงจร
หมายเลข 5 สวิตชเลือกพิสัยการวัด
หมายเลข 6 ปุมปรับใหเข็มมิเตอรชี้ที่ 0 Ω
หมายเลข 7 ขั้วตอขั้วบวก (+) ของมิเตอรสําหรับตอสายวัดสีแดง
หมายเลข 8 ขั้วตอขั้วลบ (-COM) ของมิเตอรสําหรับตอสายวัดสีดํา
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หมายเลข 9 ขั้วตอเอาตพุต (OUTPUT) ใชวัดเฉพาะสัญญาณไฟกระแสสลับ โดยขั้วตอขั้ว
ลบ (-COM) ใชวัดคาความดังของสัญญาณเสียง (dB) และวัดสัญญาณแรงดันไฟสลับ
หมายเลข 10 ฝาครอบสเกลหนาปด
หมายเลข 11 ตัวถังของมิเตอร
ดังนั้น การออกแบบสรางและพัฒนามัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ใหมีระบบปองกันการชํารุด
ขณะใชงานประกอบดวยการออกแบบสรางเปน 4 สวน มีรายละเอียดในการจัดทํา ดังนี้ คือ
1) วงจรสรางแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 3 V และ 9 V ที่ใชแทนแบตเตอรี่ภายใน
ตัวเครื่องมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
2) วงจรไฟเลี้ยงระบบปองกันมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
3) วงจรระบบปองกันของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
4) การออกแบบหนาปดและโครงสรางของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
1.1 วงจรสรางแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 3 V และ 9 V สําหรับใชแทน
แบตเตอรีข่ องมัลติมิเตอร
โดยทั่วไปมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกจะใชแรงดันไฟตรง 3 V ปอนใหกับวงจรวัดความ
ตานทาน พิสัยวัด ×1, ×10, ×100, ×1k และใชแบตเตอรี่ 3 V รวมกับ 9 V ปอนใหกับวงจรวัดความ
ตานทาน พิสัยวัด ×10k จากรูปที่ 3.3 (ก) เปนวงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 9 V ใชแทน
แบตเตอรี่ 9 V ที่มากับเครื่องมัลติมิเตอร เพื่อใชในพิสัยการวัดโอหมมิเตอรที่พิสัยการวัด R×10k ซึ่ง
ขณะใชพิสัยวัด R×10k แบตเตอรี่ 9 V จะตออนุกรมกับแบตเตอรี่ 3 V ที่อยูในเครื่องเชนกันใหเปน
แรงดัน 12 V พิสัยวัด R×10k จึงสามารถใชงานได เนื่องจากการวัดคาความตานทานสูงจะตองใช
แรงดันไฟตรงสูง จึงจะทําใหเข็มชี้เต็มสเกลได การทํางานของวงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง
เริ่มจากอินพุตแรงดัน ไฟฟากระแสสลับ 220 V 50 Hz ถูกปอนเขามาทางหมอแปลง T1 ทําหนาที่
แปลงแรงดันลงมาใหมีคา 12 VAC คาที่เหมาะสม คือ 9 V – 12 VAC แรงดันไฟฟากระแสตรงที่
เกิดขึ้นเมื่อใช ไดโอด D1 และ ตัวเก็บประจุ C1 เรียงกระแสและกรองจะมีคา 12 V × 2 ≅ 16.9 V
สาเหตุที่ใชวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นและตัวเก็บประจุคาต่ํา เนื่องจากพิสัย R×10k ใชกระแส
ประมาณ 15 µA หมอแปลง T1 จึงเลือกใชขนาดเล็กที่สุดที่มีจําหนาย คือ 100 mA แรงดันที่ถูกกรอง
กระแสเบื้องตนแลวจะถูกสงไปยังชุดของไอซีเรกูเลเตอร เบอร 7809 ใหเอาตพุต 9 V เอาตพุตที่ไดจะ
ถูกควบคุมใหวงจรมีเสถียรภาพ โดยตัวเก็บประจุคา 10 µF ตามเงื่อนไขแนะนําจากโรงงานผูผลิต
ไดโอด D2 ปองกันไฟลบที่จะทําใหไอซี เบอร 7809 ชํารุด ไดโอด D3 ซีเนอรไดโอด 12 V ใชปองกัน
แรงดันไฟตรงตั้งแต 12 V ขึ้นไปที่จะทําใหไอซี เบอร 7809 ชํารุดไดเชนกัน ดังนั้น วงจรแหลงจาย
แรงดันไฟฟากระแสตรง 9 V ตามวงจรรูปที่ 3.3 (ก) ที่ออกแบบจึงมีความสมบูรณพรอมระบบปองกัน
การชํารุดสามารถนําไป ใชแทนแบตเตอรี่ 9 V เพื่อลดคาใชจายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่
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220 V

T1
D1
100 mA
12 1N4002
0

in

U1
7809

C1 +220 µF
25 V

out
C2

+
10 µF
16 V

+9V
D2
D3
1N4002 12V 1W

GND1

(ก) วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ใชแทนแบตเตอรี่ 9V

220 V

T2
300 mA D4
6 1N4002
0

U2
out
317 T
+
C3 220 µF adj R1
16 V
in

C4 +10 µF R2
16 V

+3V
240 Ω

C5 +10 µF
16 V

330 Ω

D5
D6
1N4002 4.7V 1W
GND2

(ข) วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ใชแทนแบตเตอรี่ 3V
รูปที่ 3.3 วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงเพื่อนําไปใชในพิสัยการวัดโอหมมิเตอร
จากรูปที่ 3.3 (ข) เปนวงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 3 V สําหรับใชแทนแบตเตอรี่
1.5 V, 2 กอน ที่ตองใสในมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก เพื่อใชในพิสัยวัด R×1, R×10, R×100, R×1k
และพิสัย R×10k แตตองตอแบตเตอรี่อนุกรมกับแรงดันไฟตรง 9 V ซึ่งวงจรแหลงจายแรงดันไฟฟา
กระแสตรง 3 V ใชคุณสมบัติของไอซีเรกูเลเตอร เบอร LM317T ในการออกแบบ ในที่นี้ไมใชไอซีที่
จายแรงดัน 3 V โดยตรงเพราะราคาแพงกวาและหายากกวา โดยไอซีเบอร LM317T สามารถออก
แบบใหเกิดแรงดัน 1.25 V ถึง 30 VDC ไดงายและราคาถูกกวา เริ่มจากอินพุตแรงดันไฟฟากระแส
สลับ 220 V 50 Hz ถูกปอนเขามาทางหมอแปลง T2 ทําหนาที่แปลงแรงดันลงมาใหมีคา 6 V ซึ่งเปน
แรงดันหมอแปลงทั่วไป ใชขนาด 300 mA เนื่องจากพิสัยวัด R×1 กินกระแสสูงสุดประมาณ 150 mA
จากแรงดัน 6 V ตอเขาไปยังวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น ซึ่งประกอบดวยไดโอด D4 กระแสจะถูก
กรองใหเรียบโดยตัวเก็บประจุ C3 คา 220 µF แรงดันที่ถูกกรองกระแสเบื้องตนแลวจะถูกสงไปยัง
วงจรควบคุมแรงดันใหคงที่ โดยใชไอซีคงคาแรงดันแบบปรับคาได เบอร LM317T ซึ่งสามารถรักษา
ระดับแรงดันได 1.25 V ถึง 30 VDC กระแสไมเกิน 1.5 A ตามเงื่อนไขการออกแบบดวย R1 และ R2
เพื่อใหไดเอาตพุต 3 V จึงออกแบบหาคา R1 และ R2 จากบริษัทผูผลิตกําหนดคาที่เหมาะสมของ R1
คือ ประมาณ 120 Ω – 240 Ω ในที่นี้เลือกใช 240 Ω
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R 
R1 

จากสูตร Vout = 1.25  1 + 2  + IadjR2


คากระแส Iadj ปกติมีคา 0.1 mA



แทนคา 3 V = 1.25  1 +

R2 
-3
 + 0.1×10 A × R2
240Ω 

0.1R
= 1.25 + 0.0052R2 +  2 
 1000 

3–1.25 = 0.0052R2 + 0.0001R2
1.75 = 0.0053R2
R2 =

1.75
≈ 330 Ω
0.0053

แรงดันเอาตพุต 3 V ที่ไดจะถูกควบคุมโดยตัวเก็บประจุ คา 10 µF คือ C4 และ C5 เพื่อให
เกิดเสถียรภาพในการทํางาน ไดโอด D5 ปองกันไฟลบที่จะทําใหไอซีชํารุด ไดโอด D6 ซีเนอรไดโอด
4.7 V ใชปองกันแรงดันไฟตรงภายนอกที่จะทําใหไอซีชํารุดไดเชนกัน
หมายเหตุ : - การออกแบบชุดฝกเพื่อใชวัดคาความตานทานอาจใชวงจรจายแรงดัน 3 VDC, 12 VDC
แทนได หมายถึง กรณีการวัดพิสัย R×10k ไมตองตอแบตเตอรี่ 3 V อนุกรมกับ 9 V
สามารถใช 12 V ในการออกแบบพิสัย R×10k ไดโดยตรง
- ขอสังเกตกราวดของแหลงจาย 3 V, 9 V ตองแยกกันเหมือนแบตเตอรี่ จึงจําเปนตอง
แยกใชหมอแปลงคนละตัวหรืออาจสั่งพันแยกคนละขดจะกะทัดรัดมากขึ้น
1.2 วงจรไฟเลี้ยงระบบปองกันมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
จากรูปที่ 3.4 เปนวงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12 V ซึ่งเปนไฟเลี้ยง
วงจรระบบปองกันของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ขอสังเกต คือ ตองใหหมอแปลง T3 แยกจากวงจร
สรางแบตเตอรี่ 3 V, 9 V กราวดจึงกําหนดใหเปน GND3 กระแสสูงสุดขณะทํางานไมเกิน 100 mA
ซึ่งเลือก ใชหมอแปลง 300 mA วงจรกินกระแสไมมากจึงใชวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นทั้งไฟบวก
และลบเพื่อไปเลี้ยงไอซีออปแอมป เบอร LM1458 การทํางานของวงจรจะเริ่มจากอินพุตแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ 220 V 50 Hz ถูกปอนเขามาทางหมอแปลง T3, 12 V ซึ่งเปนหมอแปลงแรงดันแบบมี
ขั้วตอกึ่งกลาง คือ มีขั้ว 12 V-0-12 V ซึ่งเปนคามาตรฐานทั่วไป ตอเขาวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น
จายไฟบวกและลบ ซึ่งประกอบดวยไดโอด D7, D8 เปนวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น กระแสจะถูก
กรองใหเรียบโดยตัวเก็บประจุ C6, C7 คา 1,000 µF 2 ตัว ซึ่งตออนุกรมกันอยูที่โหลดและขนานกับ
แรงดันไฟ บวกและลบแรงดันที่ถูกกรองเบื้องตนแลวจะถูกสงไปยังไอซีเรกูเลเตอร เบอร 7812 และ
เบอร 7912 ใหเอาตพุต ±12 V เอาตพุตที่ไดจะถูกควบคุมโดยตัวเก็บประจุ C8, C9 คา 10 µF กอนที่
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จะถูกสงออกไปเปนแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12 V เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการทํางาน D9,
R3 เปนตัวแสดงผลใหทราบถึงการจายไฟเลี้ยงใหแกวงจรระบบปองกันมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก โดย
D9 เปนหลอด ไฟสีเขียวอยูที่หนาปดเครื่อง สําหรับ Ry1 เปนรีเลยบังคับใหผูใชงานตองเสียบปลั๊กกอน
ใชงานเพื่ อใหห นาสั มผั สรี เลยตอกับ สายวั ดสีแดง มิ ฉะนั้น มัล ติมิเตอรจ ะไมส ามารถวัดคาใด ๆ ได
เหตุผลที่ตอเขาไฟลบ กลาวคือ ไฟลบไมไดใชกระแสมากทําใหการใชงานของแหลงจายไฟเกิดความ
สมดุลมากขึ้น
T3
300 mA D7
12 1N4002

in

U3
7812

+
C6 1,000 µF
25 V

220 V

out

+ 12 V

+
C8 10 µF
16 V R

3

D9

POWER

2 kΩ

0'

GND3
+
C7 1,000 µF
25 V

12 D8
1N4002

in

7912
U4

+
C9 10 µF
16 V
out

Ry1
– 12 V

รูปที่ 3.4 วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12V เพื่อใชกับวงจรระบบปองกันมัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอก
1.3 วงจรระบบปองกันของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
วงจรระบบปองกันของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก เปนวงจรที่เนนปองกันการชํารุด
ของขดลวดเคลื่อนที่และมีผลทําใหสามารถปองกันฟวสขาด ระบบปองกันการวัดคาเกินพิสัยและ
ระบบปองกันเมื่อตั้งพิสัยวัดไมสอดคลองกับการวัด โดยที่ไมทําใหอุปกรณภายในตาง ๆ เกิดการชํารุด
ซึ่งอาศัยหลักการทํางานของวงจรเปรียบเทียบแรงดันของออปแอมปและวงจรขับรีเลย เพื่อปดเปด
สายวัดขั้วบวกของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ซึ่งรับสัญญาณอินพุตที่เปนแรงดันหรือกระแสจากวงจร
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ทุกครั้งที่วัดจะมีแรงดันไฟฟากระแสตรงบางสวนตกครอมชุดขดลวดเคลื่อนที่
ของมัลติมิเตอรแอนะลอก ซึ่งภายในจะมีวงจรตัวตานทานเพื่อลดแรงดันไฟตรงใหตกครอมขดลวด
เคลื่อนที่ ขณะเข็มชี้เต็มสเกลประมาณ 50 mVDC เมื่อตั้งพิสัยไดถูกตอง ตัวเก็บประจุ C10 ทําหนาที่
กรองกระแสไฟฟ า ให เ รี ย บขึ้ น เพื่ อปองกัน ไฟสูงชั่ว ขณะที่ ทําใหว งจรไวตอการทํางานมากเกิน ไป
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วงจรรีเลยจะตัดเร็วผิดปกติทําใหเข็มของขดลวดเคลื่อนที่ มีการแกวงตัวที่นิ่มนวลมากขึ้น แสดงดังรูป
ที่ 3.5
R4
+240.0mV
R5
5 kB
จุดตรวจสอบ
แรงดันเกิน

–

180 kΩ

Over load
2 – 8
1/2 U5 1
3 LM1458
R8
+

D14
D15
1N4002

2 kΩ

C10

Ry2

D12
1N4002
R9

+
M

+12 V

+
D11
10 µF D10
16 V 1N4148 1N4148
GND3
R6
5 kB
+90.0mV

Q1
2SC458

2 kΩ
6 –
1/2 U5 7
5 LM1458
+
4

+ C11
D13
1,000 µF
1N4002 16 V
GND3

R7
560 kΩ

–12 V

รูปที่ 3.5 วงจรปองกันมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
หลักการออกวงจรปองกันมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ตามวงจรรูปที่ 3.5 อาศัยหลักการ
ปองกันอุปกรณที่สําคัญที่สุดในตัวมาตรวัด คือ ขดลวดเคลื่อนที่ซึ่งเปนอุปกรณที่ราคาแพงที่สุดและรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการวัดคาใด ๆ ขณะใชงานแตละพิสัย ซึ่งขดลวดเคลื่อนที่จะเปนตัวรับแรงดัน
ในทุกคาการวัด ปกติขดลวดเคลื่อนที่ถูกออกแบบมาใหทนคากระแสหรือแรงดันเกินคาปกติไดสูงสุด
ประมาณ 3-5 เทา ชั่วขณะโดยไมเกิดการชํารุด กรณีกระแส 44 µA จะรับไดสูงสุด คือ 44 µA × 5 =
220 µA หรือเปนคาแรงดันสูงสุด คือ 50 mV × 5 = 250 mV
ยกตัวอยางงาย ๆ ของการตั้งพิสัยการวัดผิดพลาด เชน ตั้งพิสัยวัด 50 µA แตนําไปใชวัดคา
กระแส 25 mA คากระแสเกินความสามารถของมาตรวัดเปน 25 × 1000/50 = 400 เทา แต
โดยทั่วไปมัลติมิเตอรมีฟวส 500 mA ปองกันแตจะหลอมละลายที่ประมาณ 1 A กลาวคือ ปองกันได
เฉพาะพิสัยวัด 250 mA ซึ่งกระแสจะเกินประมาณ 1000 mA / 250 mA = 4 เทา โดยที่ไมเกิดการ
ชํารุด สําหรับระบบปองกันโดยใชไดโอด 2 ตัว ตอครอมสลับขั้วใหกับขดลวดเคลื่อนที่เปนไดโอดชนิด

88

ซิลิคอนทํางานที่ 0.7 V หมายถึง แรงดันจะเกินคาที่รับได 700 mV / 50 mV = 14 เทา ซึ่งเกินขีด
กําจัดการทนแรงดันและกระแส กลาวคือ การใชแอนะลอกมัลติมิเตอรมีความเสี่ยงสูงมากตอการ
ชํารุดแมวงจรจะสามารถปองกันไดในระดับหนึ่ง แตการเสื่อมสภาพของขดลวดเคลื่อนที่จะเกิดการ
สะสมทุกครั้งที่รับภาระเกินพิสัย
ในการออกแบบเนนการหาอุปกรณงายเพื่อใหผูศึกษางานวิจัยทําตามไดโดยงายที่สุด ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ คือ
- การเลือกใชออปแอมปแบบคูหรือออปแอมป 2 ตัว ในไอซีตัวเดียวกัน โดยใชเบอร
LM1458 ซึ่งภายในเปน LM741 ทั้งหมด 2 ตัว เปนออปแอมปพื้นฐานที่สุดในการเรียนรู จึงใชไฟเลี้ยง
±12 V สามารถเลือกใชหมอแปลง 12-0-12 ซึ่งหาไดงายกวา 15-0-15 จึงทํางานไดไวกวาออปแอมป
ที่ใชเฉพาะไฟเลี้ยงบวกอยางเดียว
- ระบบปองกันจุดตรวจสอบของวงจรเกิน ±0.7 V ใชไดโอด D6, D7 เบอร 1N4148
สองตัวตอสลับขั้วกัน ซึ่งเปนคุณสมบัติของไดโอดชนิดชิลิคอน เมื่อมีกระแสไหลผานในลักษณะไบแอส
ไปหนาจะควบคุมไมใหแรงดันตกครอม 0.7 V ในการควบคุมแรงดันสูงสุดที่ตกครอมขดลวดเคลื่อนที่
คือ 50 mV × 5 = 250 mV จึงมีความเหมาะสม
- ตัวเก็บประจุ C10 คา 10 µF ใชกรองสัญญาณที่วัดใหมีความเที่ยงตรงมากขึ้น เพราะ
บางสัญญาณเปนการวัดแรงดันไฟสลับของมัลติมิเตอร จะใชวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น มาตรวัด
จึงทํางานแบบคาเฉลี่ยแตออปแอมปทํางานตามความเปนจริงของรูปคลื่น คือ รูปสัญญาณเรียงกระแส
แบบครึ่งคลื่นจําเปนตองกรองใหเรียบ เมื่อถูกนําไปเปรียบเทียบกับแรงดันอางอิงจึงจะสามารถทํางาน
ไดถูกตอง
- วงจรสรางแรงดันอางอิงดานบวกประกอบดวยอุปกรณ R4, R10 เพื่อปรับใหไดแรงดัน
+240mV ถาอินพุตมีแรงดันไฟตรงเขามาที่ขดลวดเคลื่อนที่เกิน +240 mV วงจรจะตัดสายวัดออก
จากการวัด โดย a2 ซึ่งปกติจะตอสายวัดใหสามารถวัดสัญญาณตาง ๆ ได ถาตั้งพิสัยการวัดสอดคลอง
กับคาที่ตองการวัด ระบบปองกันจะไมทํางานคาแรงดัน +240 mV ไดมาจากการทดลองวาเครื่องจะ
ไมเกิดการรบกวน หมายถึง ตั้งพิสัยตามที่ตองการวัดแลววัดเกินพิสัยเพียงเล็กนอยระบบปองกันจะไม
ทํางาน เพื่อไมเกิดความรําคาญขณะใชงานเมื่อเกิดการตัดที่ไวหรือบอยเกินไป ซึ่งเปนเหตุผลวาคา
แรงดันเต็มสเกลของขดลวดเคลื่อนที่ มีคา 50 mV แตตั้งคาแรงดันอางอิงที่ปองกันโหลดเกินไวที่
+240 mV คือ ประมาณ 240 mV / 50 mV ≅ 5 เทา ซึ่งขดลวดเคลื่อนที่รับภาระกระแสไดชั่วคราว
ไมเกิดการชํารุดเพราะรีเลยจะตัดวงจรออกจากการวัดทันทีภายในระยะเวลาประมาณ 10 วินาที ถา
ไมมีระบบปองกันเข็มจะชี้คางหลายวินาทีและอาจชํารุดเสียหายได เนื่องจากฟวสที่มากับมาตรวัด
ปองกันเฉพาะพิสัย 250 mA ดังนั้น แอนะลอกมัลติมิเตอรที่จําหนายทั่วไป จึงไมใชเครื่องมือที่ควรจะ
นํามาใชในหองปฏิบัติการ โดยเฉพาะการเริ่มฝกใชงานกับผูเรียนที่ยังไมมีความชํานาญในการใช จึง
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เปนเหตุผลหลักของการตั้งแรงดันอางอิงสูงไวที่ +240 mV เนื่องจากการตั้งพิสัยวัด R×1 ในการปรับ
ใหเข็มชี้ศูนยกระแสชั่วขณะในการวัดจะสูงมาก วงจรปองกันจะตัดเร็วเกินไปผูใชจะรูสึกรําคาญที่วงจร
ทํางานไวเกินไป จึงตองปรับแรงดันใหเหมาะสมเพื่อทําใหผูใชงานมีความรูสึกเสมือนการใชมิเตอรปกติ
ที่ไมมีระบบปองกัน
กรณีการปองกันการวัดผิดขั้ว สําหรับการวัดกระแสหรือแรงดันไฟตรง จะตั้งคาไวที่ -90mV
โดยใช R6, R7 เปนวงจรแบงแรงดันไฟลบ ซึ่งจะต่ํากวาทางดานบวกประมาณ 3 เทา เพราะไมไดใชใน
การอานคา เนื่องจากเข็มชี้ไปดานตรงขามกับสเกล การตั้งคาอาศัยหลักการตั้งใหคาต่ําที่สุด เพื่อให
เกิดความไวสูงสุดในการปองกันแตไมตัดวงจรไวเกินไปเชนเดียวกันกับกรณีวัดถูกขั้ว
- ไดโอด D8, D9 ทําหนาที่เปนเกตแบบออร คือ D8 จายสัญญาณแรงดันบวกเมื่อวัดคา
เกินพิสัยหรือผิดฟงกชันการวัด D9 จายสัญญาณแรงดันบวกเมื่อใชสายวัดผิดขั้ว และแรงดันตกครอม
ขดลวดเคลื่อนที่เกิน -90 mV ดังนั้น การวัดคาเกินพิสัยหรือใชสายวัดผิดขั้ววงจรปองกันจะทํางานใน
ทั้งสองกรณี
- ตัวเก็บประจุ C11 ทําหนาที่หนวงเวลาเมื่อระบบปองกันทํางานโดยแสดงดวยแอลอีดี
D10 ใหผูใชทราบวาระบบปองกันทํางาน คือ สายวัดเปดวงจรและจะหนวงเวลาประมาณ 5 วินาที คือ
ขณะ D10 ทํางานสายวัดเปดวงจรเข็มจะชี้ที่ศูนย เปนการเตือนใหผูใชทราบวาขณะนี้วัดคาเกินพิสัย
หรือตั้งสวิตชเลือกผิดฟงกชัน
- วงจรขับรีเลยใช R2 เปนตัวจํากัดกระแส Q1 ใชทรานซิสเตอร เบอร 2SC458 ทนคา
กระแสสูงสุด 100 mA แตรีเลยกันกระแสประมาณ 30 mA ซึ่งเพียงพอตอการใชงาน D11 ทําหนาที่
ปองกันแรงดันยอนกลับซึ่งจะทําให Q1 ชํารุด รีเลย Ry2 ใชขนาด 12V 3A เพียงพอตอการใชงาน
คาแรงดันอางอิงสําหรับการปองกันไมใหขดลวดเคลื่อนที่รับแรงดันไฟเกินดานบวกใช U5
สวนบนของวงจร โดยวัดแรงดันที่ขา 2 แลวปรับ R10 ใหไดคาแรงดัน 240.0 mV เปนคาที่เหมาะ
สําหรับมัลติมิเตอรที่นํามาใชทําชุดฝก ฯ ดังกลาว กรณีใชรุนอื่นสามารถปรับใหเหมาะสมตามการใช
งานได ซึ่งจะไมแตกตางกันมากในสภาวะยังไมวัดคาทางไฟฟาใด ๆ จะไมมีแรงดันปอนที่อินพุตโดยจะ
ตอครอมขดลวดเคลื่อนที่ กรณีวัดคาไฟฟาทั่วไปแรงดันจะไมเกิน 50 mV แตเมื่อเกิดการวัดผิดพลาด
จากสาเหตุใด ๆ จะทําใหแรงดันที่มาจากขดลวดเคลื่อนที่เกิน 240.0 mV แรงดันที่ขา 3 จะสูงกวาขา
2 เอาตพุตขา 1 จะมีลอจิ กเปน 1 จากปกติ เปนลอจิก 0 กระแสจะไหลผานไดโอด D8 และประจุ
แรงดันไวที่ C11, R9 จะควบคุมการจายกระแสเพื่อใหทรานซิสเตอรทํางานในสภาวะอิ่มตัวไดนาน
ประมาณ 5 - 10 วินาที ซึ่งเปนระยะเวลาที่หนาสัมผัส a2 เปดวงจร ทั้งนี้ขึ้นกับการเลือกคา R9, ตัว
เก็บประจุ C11 เมื่อ C11 คายประจุจนแรงดันต่ําถึง 0.7 V ทรานซิสเตอรจะหยุดทํางานหนาสัมผัส a2
จะปดวงจร ทําใหสายวัดสามารถวัดสัญญาณตาง ๆ ไดตามปกติ การทํางานของระบบปองกันของ
ระบบปองกันมีความไวสูง แมวาแรงดันตกครอมขดลวดเคลื่อนที่จะทําใหวงจรปองกันทํางานสูงสุดถึง
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240 mV แตความสามารถในการตัดวงจรออกจากการวัดใชเวลาประมาณ 10 วินาที ซึ่งบางครั้งเข็ม
ของมาตรวัดเพิ่งเริ่มแกวงตัวยังไมเต็มสเกลมาตรวัดจะถูกเปดวงจรกอน ซึ่งถือไดวามีความปลอดภัยสูง
ในการทํางานลักษณะเดียวกันออปแอมปที่อยูดานลางของวงจรจะตั้งคาแรงดันไฟลบไวที่
-90mV ดวย R6 เมื่อขดลวดเคลื่อนที่ไดรับแรงดันไฟลบ เนื่องจากการใชสายวัดผิดขั้วและมีแรงดันเกิน
-90mV ตัวอุปกรณออปแอปต่ําที่อยูดานลางของวงจรตามรูปที่ 3.5 จะทําใหเอาตพุตมีลอจิกเปน 1
จากเดิมที่มีลอจิก 0 ผานไดโอด D9 และประจุแรงดันที่ C11 ควบคุมกระแสดวย R9 ทรานซิสเตอร Q1
ทํางานในสภาวะอิ่มตัว ไปขับใหรีเลยทํางานหนาสัมผัส a2 จะปดวงจรประมาณ 5 ถึง 10 วินาที จึง
กลับเขาสูสภาวะปกติ กรณีผูใชวัดคาทางไฟฟาไมถูกตอง และไมปลดสายวัดออกจากวงจร วงจรปอง
กันจะทํางานและหยุดทํางานสลับกันไป กลาวคือ จะหยุดวัดประมาณ 10 วินาที จาก นั้นสายวัดจะ
ตรวจสอบแรงดันที่ขดลวดเคลื่อนที่ยังสูงเกินคาที่ตั้งไวประมาณ 10 วินาที วงจรปองกันจะเปดวงจร
สายวัดใหม ซึ่งผูสอนควรแนะนําไมใหผูเรียนวัดคางไวตลอด เมื่อวัดคาไมถูกตองใหปลดสายออกจาก
วงจร แมวาเครื่องจะไมชํารุด
ขั้วบวก (+)
ขั้วลบ (–)

a
NO 1

a
NC 2

ไปมัลติมิเตอร
ขั้วบวก (+)
ขั้ว COM

รูปที่ 3.6 การตอสายวัดของมัลติมิเตอรแอนะลอก
จากรูปที่ 3.6 แสดงการตอสายวัดของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก การตอสายวัดขั้วบวกสี
แดงเขากับหนาสัมผัสของรีเลยตัวที่ 1 (Ry1) ตามวงจรรูปที่ 3.4 ที่ทํางานแบบปกติเปด คือ a1 เปน
การกําหนดใหผูใชตองเสียบปลั๊กไฟใหวงจรทํางาน สายวัดสีแดงจึงจะตอวงจรใหวัดคาไดและตอสาย
วัดอนุกรมกับหนาสัมผัสของรีเลยตัวที่ 2 (Ry2) คือ a2 ตามวงจรรูปที่ 3.5 ซึ่งจะทํางานในสภาวะปกติ
ปด จากนั้นนําสายวัดมาตอกับปลายสายที่เปนตัวแจคเสียบ เพื่อใชเปนตัวเสียบเขากับ P+ (สีแดง)
มัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกตามปกติและมีสายวัดขั้วลบสีดํา ซึ่งไมเกี่ยวของกับวงจรปองกันแตจะนําไป
เสียบเขากับ COM ในมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกเพื่อตอออกมาใชงานตามปกติ
การทํางานของวงจรปองกันมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ตามรูปที่ 3.5 โดยภาพรวมเริ่มจาก
สภาพปกติเมื่อเสียบและเปดสวิตช จะมีไฟเลี้ยงวงจร สังเกตหลอดไฟสีเขียว จะติดและขึ้นดานบน
เพื่อใหทําหนาที่เปนมัลติมิเตอรทั่วไปที่มีระบบปองกัน ขณะนี้สายวัดขั้วบวกสีแดงถูกตอวงจรดวย
หนาสัมผัส a1 ตามรูปที่ 3.6 ซึ่งปกติเปดวงจร เมื่อปอนไฟใหระบบปองกันหนาสัมผัสจึงทํางานพรอมที่
จะวัด หมาย ความวาเปนการบังคับใหผูใชตองปอนไฟเลี้ยงวงจรกอนจึงจะใชมัลติมิเตอรได
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1.4 การออกแบบโครงสรางและหนาปดของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มี
ระบบปองกัน ไดแสดงรายละเอียดตามขั้นตอน ดังตอไปนี้

รูปที่ 3.7 หนาปดของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน

รูปที่ 3.8 โครงสรางและขนาดมาตรฐานของแผงไฟฟาพลาสติก
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สูง 3 นิ้ว

ยาว 10 นิ้ว
กวาง 8 นิ้ว

15 ซม.
25 ซม.

รูปที่ 3.9 การประกบแผงไฟฟาพลาสติกเปนกลองชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน

20 ซม.

10 ซม.

รูปที่ 3.10 การออกแบบดานหนาของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
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ปลั๊กเสียบ
และสายไฟ 220 VAC
หมอแปลง

ฟวส

สวิตชเลือกมิเตอร

หมอแปลง

หมอแปลง

สวิตชเปด-ปด

แผนวงจรพิมพ
1. วงจรไฟเลี้ยงมัลติมิเตอร 3 V, 9 V
2. วงจรไฟเลี้ยงของวงจรปองกันฟวส
3. วงจรปองกันฟวส

6 นิ้ว

8 นิ้ว

รูปที่ 3.11 โครงสรางภายในของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
จากรูปที่ 3.11 แสดงโครงสรางภายในของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
ที่ภายในติดตั้งแผงวงจรยึดติดกับกลองดานใน และดานขางติดตั้งอุปกรณประกอบ ซึ่งประกอบดวย
ปลั๊กเสียบไฟ 220 VAC, สวิตชสําหรับเปดปดเครื่อง สวิตชเลือกใชงานเปนมัลติมิเตอรหรือขดลวด
เคลื่อนที่ 44 µA และฟวส ทั้งหมดถูกบรรจุลงตามขนาดมาตรฐานของแผงไฟฟาพลาสติกที่เลือกและ
นํามาประกบเปนกลองชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
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Meter

44 µA

รูปที่ 3.12 ลักษณะดานขางและการติดตั้งหนาปดของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
จากรู ป ที่ 3.12 แสดงลั กษณะดา นขา งและการติ ดตั้ง หนา ปดของชุดฝ กมัล ติมิเ ตอร ช นิ ด
แอนะลอกที่มีระบบปองกัน ซึ่งไดออกแบบไวตามโครงสรางและขนาดมาตรฐานของแผงไฟฟ า
พลาสติกและนําแผงไฟฟาพลาสติกประกบเขาดวยกันเปนชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบ
ปองกัน และไดแสดงลักษณะภายนอกของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ดังรูปที่ 3.13
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44 µA
Meter

รูปที่ 3.13 ลักษณะภายนอกของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
จากโครงสรางของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน ไดแสดงรายละเอียด
ดานหนาตามรูปที่ 3.14 (ก) ดังนี้
หมายเลข (1) ตําแหนงหลอดแอลอีดีสีเขียวแสดงสถานะการทํางานของระบบไฟที่
ปอนเขาชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
หมายเลข (2) ตําแหนงหลอดแอลอีดีสีแดงจะแสดงสถานะการทํางานของมัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอก เมื่อผูใชตั้งพิสัยวัดไมสอดคลองกับการวัด คือ เลือกใชฟงกชันการวัด
ผิดหรือตั้งพิสัยวัดต่ําเกินไป
หมายเลข (3) ตําแหนงแถบผาตีนตุกแกสําหรับเก็บสายวัดของมัลติมิเตอรใหเรียบรอย
เมื่อไมไดใชงาน
หมายเลข (4) หนาปดของมัลติมิเตอร
หมายเลข (5) ตําแหนงที่ติดตั้งเครื่องมัลติมิเตอร ยี่หอซันวา รุน 361TR
หมายเลข (6) ปุมปรับเลือกพิสัยการวัด
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7

10 นิ้ว

1
2

4
5

3
6

8 นิ้ว
(ก) ตําแหนงใชงานดานหนาของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
โครงสรางของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน ไดแสดงรายละเอียด
ดานขางตามรูปที่ 3.14 (ข) ดังนี้
หมายเลข (1) ตําแหนงปลั๊กเสียบและสายไฟ 220 VAC
หมายเลข (2) ตําแหนงกระบอกฟวส
หมายเลข (3) แสดงสวิตช ปด-เปด การใชงานของชุดฝกแอนะลอกมัลติมิเตอร
หมายเลข (4) แสดงขั้วบวกของขดลวดเคลื่อนที่
หมายเลข (5) แสดงขั้วลบของขดลวดเคลื่อนที่
หมายเลข (6) แสดงสวิตชโยกขึ้น-ลง เมื่อโยกสวิตชลงจะทําหนาที่เปนมิเตอรมูฟเมนท
44µA พรอมระบบปองกัน เพื่อนําไปใชฝกการขยายพิสัยการวัดโดยตรง และเมื่อโยกสวิตชขึ้น เปน
การใชงานมัลติมิเตอรแอนะลอกที่มีระบบปองกันตามปกติ
หมายเลข (7) แสดงโครงสรางของชุดฝกจากแผงไฟฟาพลาสติก ขนาด 8˝×10˝×1.5˝
โดยนําดานลางของกลองทั้ง 2 ชุดนํามาประกบกันเปน 2 ชั้น เพื่อใหสามารถบรรจุมัลติมิเตอรและ
วงจรควบคุมได
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1
3 นิ้ว

2
3
4

10 นิ้ว

Meter

6

44 µA

5

7

8 นิ้ว

(ข) ตําแหนงใชงานดานขางของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
รูปที่ 3.14 โครงสรางของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
2. ขั้นตอนการพัฒนาชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชสําหรับ
ฝกปฏิบัติการใชงานดิ จิต อลมั ลติมิเตอรแบบปรั บเลือกพิสัย โดยออกแบบใหมีร ะบบใชไฟฟาแทน
แบตเตอรี่ และระบบปองกันฟวสขาด ซึ่งสามารถปองกันไดทุกพิสัยและมีความเที่ยงตรงในการวัดคา
โดยไมทําใหอุปกรณตาง ๆ ชํารุด เสมือนมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับมัลติมิเตอร
ที่มีรุนและยี่หอเดียวกัน การสรางชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน จะ
อางอิงจากตัวดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีจําหนายทั่วไป จะตางกันเฉพาะมัลติมิเตอร
แบบดิจิตอลจะมีฟวสที่จะปองกัน 2-3 ตัว ขึ้นกับรุนที่เลือกนํามาใช แตจะเลือกรุนที่วัดกระแสแยก
ออก V/Ω เทานั้น จึงจะสามารถใชงานกับระบบปองกันได โดยจะสรางระบบปองกันฟวสภายใน เมื่อ
ขณะใชงานเกิดความผิดพลาดจะชวยทําใหดิจิตอลมัลติมิเตอรไมเกิดความเสียหายงาย มีแหลงจายไฟ
เลี้ยงใหกับมัลติมิเตอรเพื่อแกไขปญหาแบตเตอรี่หมด ทําใหเหมาะสมและสะดวกตอการใชงานเกี่ยว
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กับการทดลองในหองปฏิบัติการโดยเฉพาะผูเรียนที่มีทักษะการใชงานมัลติมิเตอรคอนขางนอย ซึ่ง
พิจารณาเลือกใชยี่หอ UNI-T รุน UT151A ขนาด 91 มิลลิเมตร X 186 มิลลิเมตร X 39 มิลลิเมตร
มาทําชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัย จากรูปที่ 3.15 แสดงสวนประกอบภายนอก
ของมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัย

1
2

6

3

4

7

5

8
รูปที่ 3.15 รูปรางของมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัย

หมายเลข 1 จอแอลซีดีแสดงผลของมิเตอร ขนาด 63 มิลลิเมตร X 29 มิลลิเมตร
หมายเลข 2 ปุมฟงกชันเปด-ปด มิเตอร
หมายเลข 3 สวิตชเลือกพิสัยการวัด
หมายเลข 4 ขั้วเสียบสายวัด 10 A
หมายเลข 5 ขั้วเสียบสายวัด µAmA ของมิเตอรสําหรับตอสายวัดสีแดง
หมายเลข 6 ปุมเลือกฟงกชัน HOLD
หมายเลข 7 ขั้วเสียบสายวัด COM ของมิเตอรสําหรับตอสายวัดสีดํา
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หมายเลข 8 ขั้วเสียบสายวัด VΩ
ของมิเตอรสําหรับตอสายวัดสีแดง พิสัยวัด
แรงดันไฟฟา DC, AC พิสัยวัดความตานทาน พิสัยการทดสอบแบตเตอรี่ 12V/9V/1.5V พิสัยการวัด
ความจุ (F) 20µF/200µF พิสัยการทดสอบไดโอดตอเนื่องบัฟเฟอร
ดังนั้น การออกแบบสรางและพัฒนามัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยใหมีระบบ
ปองกันกระแสเกิน ไมใหชํารุดขณะใชงานประกอบดวยการออกแบบสรางเปน 4 สวน มีรายละเอียด
ในการจัดทํา ดังนี้ คือ
1) วงจรสรางแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 9 V ที่ใชแทนแบตเตอรี่สําหรับดิจิตอล
มัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
2) วงจรไฟเลี้ยงของวงจรระบบปองกันสําหรับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
3) วงจรระบบปองกันของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
4) การออกแบบหนาปดและโครงสรางของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
ที่มีระบบปองกัน
2.1 การออกแบบชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
วงจรปองกันฟวสขาดของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ออกแบบโดยใช
วงจรออปแอมป 2 ตัว มีลักษณะการทํางานคลายกับการปองกันของแอนะลอกมัลติมิเตอร จะตาง
เฉพาะวงจรแรงดันอางอิงจะไมเทากัน แตคาแรงดันอางอิงไฟบวก, ลบจะมีคาเทากัน การออกแบบ
โครงสรางของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน จะอางอิงจากตัวดิจิตอล
มัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีจําหนายทั่วไป แตจะเลือกรุนที่วัดกระแสแยกออก V/Ω เทานั้น จึง
จะสามารถใชงานกับระบบปองกันได โดยจะสรางระบบปองกันฟวสภายในซึ่งจะมี 3 จุด คือวัดกระแส
คาต่ํา วัดกระแสคาสูงและวัดกระแสจากพิสัยวัดตัวเก็บประจุ เมื่อขณะใชงานเกิดความผิดพลาดจะ
ชวยทําใหดิจิตอลมัลติมิเตอรไมเกิดความเสียหายงาย มีแหลงจายไฟเลี้ยงใหกับมัลติมิเตอรเพื่อแกไข
ปญหาแบตเตอรี่หมด ทําใหเหมาะสมและสะดวกตอการใชงานเกี่ยวกับการทดลองในหองปฏิบัติการ
มีรายละเอียดในการจัดทํา ดังนี้
2.2 การออกแบบวงจรปองกันฟวสของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย

220 V

T1
D1
100 mA
12 1N4002
0

in

U1
7809

+
C1 220 µF
25 V

out
+
C2 10 µF
16 V

+9V
GND1

รูปที่ 3.16 วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ใชแทนแบตเตอรี่ 9 V
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จากรูปที่ 3.16 แสดงแหลงจายแรงดันไฟตรง 9 V เพื่อจายไฟเลี้ยงใหกับดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรั บ เลื อกพิ สั ย ใช แทนแบตเตอรี่ที่ตองใสภ ายในตัว เครื่องมิเตอร การทํ างานและออกแบบ
เชนเดียวกับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
T2
300 mA D2
12 1N4002

in

U2
7812

+
C3 1,000 µF
25 V

220 V

out

+ 12 V

+
C5 10 µF
16 V R

1

D4
POWER
2 kΩ

0'

GND2
+
C4 1,000 µF
25 V

12 D3
1N4002

in

7912
U3

+
C6 10 µF
16 V
out

Ry1
– 12 V

รูปที่ 3.17 วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12 V เพื่อใชกับวงจรปองกันฟวสในพิสัยการวัด
กระแสพิสัย 200 mA
จากรูปที่ 3.17 แสดงแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12 V ของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ
ปรับเลือกพิสัย ซึ่งเปนไฟเลี้ยงวงจรเปรียบเทียบแรงดันและขับรีเลย เพื่อใชในวงจรปองกันฟวสในการ
วัดกระแสพิสัย ≤200 mA การทํางานและออกแบบเชนเดียวกับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
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R2
+285.0 mV

R3
5 kB
จุดตรวจสอบ
แรงดันเกิน
DMM
พิสัย 200 mA

+12 V

20 kΩ
2 – 8
1/2 U4 1
3 LM1458
+

R7

2 kΩ

R8
2 kΩ

1Ω
GND2
R4
5 kB

D8
1N4002

Ry2

D5
1N4002

R

+285.0 mV

Over load

D7

6 –
1/2 U4 7
5 LM1458
+
4

R6
D6
1N4002 6.8 kΩ

Q1
2SC458

+C
7
1,000 µF
16 V
GND2

R5
20 kΩ

–12 V

รูปที่ 3.18 วงจรปองกันฟวสพิสัยการวัด 200 mA ของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
จากรูปที่ 3.18 เปนวงจรเปรียบเทียบแรงดันไฟฟากระแสตรงและวงจรขับรีเลยเพื่อปอนให
กับวงจรปองกันฟวสพิสัยการวัด 200 mA ของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย การทํางานของ
วงจรเหมือนกับวงจรปองกันมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกดังที่กลาวมาขางตนตางกันเฉพาะการตั้งคา
แรงดันอางอิงตองสอดคลองกับลักษณะการทํางานวงจรและเงื่อนไขการใชงานวาตองการปองกันไมให
ค า กระแสเกิ น เท า ใดขึ้ น กั บ การตั้ ง พิ สั ย การวั ด ซึ่ ง จะต อ งหาจุ ด วั ด ที่ เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ
คุณสมบัติของวงจร เชน พิสัยการวัด 200 mA AC มาตออนุกรมกับมาตรวัดที่นํามาทําชุดฝกจะใช
ดิจิตอลแอมปมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ซึ่งวัดกระแสได 400 mA คุณสมบัติของดิจิตอล
มัลติมิเตอรจะวัดกระแสไฟฟาไดทั้งกระแสไฟตรงและกระแสไฟสลับ โดยใชตัวตานทานซันตในวงจร
รวมกันแตคาแรงดันที่เกิดจากกระแสไฟสลับสูงกวาแรงดันที่เกิดจากกระแสไฟตรงเล็กนอย ดังนั้น
การทดลองหรือออกแบบจะใชการปองกันกระแสไฟสลับเปนหลัก กรณีของการวัดกระแสไฟตรงจะ
สามารถปองกันรวมกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งการกําหนดคากระแสใหวงจรปองกันทํางาน คือ ใหหนาสัมผัส
รีเลยเปดวงจรสายวัดออกจากการวัดในพิสัยการวัด ~200 mA ควรตั้งการตัดกระแสไวที่ ~230 mA
ดังนั้น การปรับแตงเพื่อหาคาแรงดันอางอิงไมมีสูตรในการคํานวณที่ชัดเจน ซึ่งในที่นี้จุดวัดอยูตําแหนง
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ครอม Rshunt 1 Ω ที่เปนคามาตรฐานของพิสัยวัด 200 mA เมื่อวัดเทียบกับกราวดของดิจิตอลมิเตอร
จะใหคาแรงดันคอนขางสูง ซึ่งสะดวกตอการปรับแรงดันอางอิง การปรับแรงดันอางอิงใหไดคากระแส
230 mA AC จะใชหมอแปลงปรับแรงดันได ตออนุกรมกับตัวตานทานที่ทนกําลังงานสูง ตามวงจรรูป
ที่ 3.20 โดยคอย ๆ ปรับคากระแสใหสูงขึ้นเริ่มจาก ~200 mA ซึ่งมาตรวัดที่นํามาทําชุดฝกไมสามารถ
อานคาได แลววัดแรงดันอางอิงที่ขา 2 สวนขา 5 ปรับไวสูง เชน 500 mV เพื่อไมใหออปแอมปสวน
ลางทํางาน วิธีการคือ ตั้งคากระแสจากดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติไวที่ ~400 mA
ปรับ R3 ใหแรงดันที่ขา 1 เริ่มมีลอจิกปน 1 เมื่อไดคาแรงดันที่ตองการจะปรับ R4 ที่ขา 5 ของไอซีใหได
เทากับที่วัดที่ขา 2 ตางกันที่มีศักยเปนลบ ตามวงจรรูปที่ 3.19 การปรับกระแส 230 mA AC เมื่อ
วิเคราะหคุณสมบัติของวงจรตามรูปที่ 3.19
33/30W 33/30W
mA∼ มาตรวัดที่นํามาทําชุดฝก
200mA
0-260 VAC
mA∼ มาตรวัดแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ
400mA

รูปที่ 3.19 วงจรปรับตั้งคากระแส 230mA AC
จาก R = 33 Ω + 33 Ω = 66 Ω / 60 W
V = I×R = 230 mA × 66 Ω = 15.18 V
เปนคาแรงดันโดยประมาณในการตั้งคากระแส
P = V×I = 15.18 V × 230 mA = 3.49 W
เปนคาที่ระบุวาตัวตานทานทนกําลังงานสูญเสียไดมากกวา 5 เทา
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33/30W 33/30W
mA∼
400mA มาตรวัดที่นํามาทําชุดฝก
0-260 VAC
mA∼
430mA มาตรวัดแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ

รูปที่ 3.20 วงจรปรับตั้งคากระแส 430mA AC
จากวงจรรูปที่ 3.20 การปรับกระแส 430 mA AC วิเคราะหไดจากคุณสมบัติของวงจร
จาก R = 33 Ω + 33 Ω = 66 Ω / 60 W
V = I×R = 430 mA × 66 Ω = 28.38 V
เปนคาแรงดันโดยประมาณในการตั้งคากระแส
P = V×I = 28.38 V × 430 mA = 12.2 W
เปนคาที่ระบุวาตัวตานทานทนกําลังงานสูญเสียไดมากกวา 5 เทา
หลอดไส 1000 W
มาตรวัดที่นํามาทําชุดฝก
10A∼ แบบปรับพิสัยอัตโนมัติ
0-260 VAC
5A
10A∼ มาตรวัดที่นํามาตรวจสอบ

รูปที่ 3.21 วงจรปรับตั้งคากระแส 4 A AC
จากวงจรรูปที่ 3.21 การปรับกระแส 4 A AC โดยสมมติวาในการใชงานคากระแสสูงสุด
ไมเกิน 4 A
จากสูตร P = V×I
1000W = 220V × I
I = 1000 W / 220 V = 4.5 A
คากระแสเกิน 4 A แสดงวาโหลดมากพอในการปรับคากระแส
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T3
300 mA D9
12 1N4002

in

U5
7812 out
GND

+
C8 1,000 µF
25 V

220 V

+
C10 10 µF
16 V

0'

GND3
+
C9 1,000 µF
25 V

12 D10
1N4002

+ 12 V

in

C11 +10 µF
16 V

GND
7912 out
U6

– 12 V

รูปที่ 3.22 วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12 V เพื่อใชกับวงจรปองกันฟวสในพิสัยการวัด
ตัวเก็บประจุ
จากรูปที่ 3.22 แสดงแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12 V เพื่อใชปองกันฟวสทุกตัวทั้ง
แบบปรับเลือกพิสัยและปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ แตจะตองมีจํานวนชุดเทากับจํานวนฟวสที่ปองกัน
เนื่องจากไมไดใชกราวดรวมกันและการปองกันเปนอิสระแยกจากกัน ไมตองศึกษาวงจรจากเครื่องวัด
จริงเพราะบริษัทผูผลิตไมเปดเผย
จากรูปที่ 3.23 เปนการเปรียบเทียบแรงดันและวงจรขับรีเลยเพื่อปอนใหกับวงจรปองกัน
ฟวส ในพิสัยการวัดตัวเก็บประจุของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย การทํางานของวงจรจะ
เหมือนกับวงจรปองกันฟวสขาดของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ~200 mA ตางกันที่เปน
การปองกันฟวสที่ตออนุกรมกับวงจรวัดคาความจุของตัวเก็บประจุ การปรับแตงจะปรับแรงดันไฟตรง
เข าที่ ขั้ว วั ดตั วเก็ บ ประจุ แล วค อย ๆ ปรับแรงดัน ไฟตรงใหสูงขึ้น พรอมอานคากระแสไฟตรงจาก
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ เมื่อแสดงคาถึง 230 mADC จะทําใหออปแอมปขาที่
1 หรือ 7 เริ่มมีลอจิก 1 การปองกันกระแสหรือแรงดันเกินจะมีทั้งสองขั้วที่มีคาเทากัน ดังนั้น จากผล
การทดลองไดคา 60 mVDC จึงตั้งคาแรงดันอางอิงของออปแอมปไวที่ ±60 mV
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+12 V

R9
+60 mV

560 kΩ
8

Over load

2 –
1/2 U7 1
3 LM1458
+

R10
5 kB
จุดตรวจสอบ
กระแสเกิน
DMM
พิสัย C

R14

D13
2 kΩ

Ry3

D14
1N4002

D11
1N4002
R15

Q2
2SC458

2 kΩ

Fuse
200 mA
GND3

6 –
1/2 U7 7
5 LM1458
+ 4

R11
5 kB
+60 mV

+C12
R13
D12
6.8
k
Ω
1,000 µF
1N4002
16 V
GND3

R12
560 kΩ

–12 V

รูปที่ 3.23 วงจรปองกันฟวสพิสัยการวัดตัวเก็บประจุของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
T4
300 mA D15
12 1N4002

in

U8
7812 out
GND

+
C13 1,000 µF
25 V

220 V

+ 12 V

+
C15 10 µF
16 V

0'

GND4
+
C14 1,000 µF
25 V

12 D16
1N4002

in

+
C16 10 µF
16 V

GND
7912 out
U9

– 12 V

รูปที่ 3.24 วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12 V เพื่อใชกับวงจรปองกันฟวสในพิสัยการวัด
กระแสที่เกินพิสัย 10 A
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จากรูปที่ 3.24 แสดงแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12 V เพื่อใชกับวงจรปองกันฟวส
ในพิสัยการวัดกระแส 10 A ของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
R16
+20 mV
R17
5 kB
จุดตรวจสอบ
กระแสเกิน
DMM
พิสัย 10 A

150 kΩ
2 – 8
1/2 U10 1
3 LM1458
+

Over load
R21

D19
2 kΩ

D20
1N4002

Ry4

D17
1N4002
R22
2 kΩ

Fuse
5A
GND4
R18
5 kB
+20 mV

+12 V

6 –
1/2 U10 7
5 LM1458
+
4

Q3
2SC458

+C17
R20
D18
1N4002 6.8 kΩ 1,000 µF
16 V
GND4

R19
150 kΩ
–12 V

รูปที่ 3.25 วงจรปองกันฟวสพิสัยการวัด 10 A ของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
จากรูปที่ 3.25 เปนการเปรียบเทียบแรงดันและวงจรขับรีเลย เพื่อปอนใหกับวงจรปองกัน
ฟวสในพิสัยการวัดกระแสพิสัย 10 A ของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย การทํางานของวงจร
จะเหมือนกับวงจรปองกันฟวสขาดของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ตางกันที่จุดวัดและ
แรงดันอางอิงในการใชงาน ควรเปลี่ยนฟวสที่มากับเครื่อง 10 A เปน 5 A เนื่องจากการใชงานจริงจะ
ไมถึง 5 A จุดวัดจะอยูตําแหนงครอมฟวส 5 A การเลือกคาแรงดันอางอิงควรตั้งไวในระดับที่เหมาะสม
เชน การทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสทั่วไปกระแสไฟสลับไมเกิน 4 A ควรตั้งการตัดไวที่ 4.5 A AC
เปนตน ในที่นี้ปรับเลือกคาแรงดันอางอิงไวที่ ±20 mV

107

สายวัด
ขั้วบวก (+)

ขั้วลบ (–)

a1

a2

a3

a4

ไป
มัลติมิเตอร (+)

ขั้ว COM

รูปที่ 3.26 การตอสายวัดของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
จากรูปที่ 3.26 แสดงการตอสายวัดของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย เริ่มจาก
ทางซายมือตอสายวัดขั้วบวกสีแดงเขากับหนาสัมผัส NO ของรีเลยตัวที่ 1 (Ry1) คือ a1 จากวงจรรูปที่
3.18 และตออนุกรมสายวัดไปยังหนาสัมผัส NC ของรีเลยตัวที่ 2 (Ry2) คือ a2 จากวงจรรูปที่ 3.19
แลวตออนุกรมสายวัดไปยังหนาสัมผัส NC ของรีเลยตัวที่ 3 (Ry3) คือ a3 จากวงจรรูปที่ 3.21 และตอ
อนุกรมสายวัดไปยังหนาสัมผัส NC ของรีเลยตัวที่ 4 (Ry4) คือ a4 (จากวงจรรูปที่ 3.25) ตามลําดับ
และตออนุกรมสายกับปลายสายที่เปนแจ็คเสียบ เพื่อใชเปนตัวเสียบเขาขั้ว P+ สีแดงของมัลติมิเตอร
และมีสายวัดขั้วลบสีดํา ซึ่งไมเกี่ยวของกับวงจรปองกันแตจะนําไปเสียบเขากับขั้ว COM ภายใน
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย สําหรับตอออกมาใชงานตามปกติ
2.3 การออกแบบโครงสรางและหนาปดของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับ
เลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
ไดแสดงรายละเอียดตามขั้นตอน ดังตอไปนี้

รูปที่ 3.27 หนาปดของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
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รูปที่ 3.28 โครงสรางและขนาดมาตรฐานของแผงไฟฟาพลาสติก

สูง 3 นิ้ว

ยาว 10 นิ้ว
กวาง 8 นิ้ว

รูปที่ 3.29 การประกบแผงไฟฟาพลาสติกเปนกลองของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
ที่มีระบบปองกัน

18.6 ซม.
25 ซม.
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20 ซม.

9.1 ซม.

รูปที่ 3.30 การออกแบบดานหนาของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
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ปลั๊กเสียบ
และสายไฟ 220 VAC

หมอแปลง

หมอแปลง

สวิตชเปด-ปด

หมอแปลง

หมอแปลง

ฟวส

แผนวงจรพิมพ
1. วงจรไฟเลี้ยงมิเตอร 9 V
2. วงจรไฟเลี้ยงของวงจรปองกันฟวส
3. วงจรปองกันฟวส

6 นิ้ว

8 นิ้ว

รูปที่ 3.31 โครงสรางภายในของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
จากรูปที่ 3.31 แสดงโครงสรางภายในของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มี
ระบบปองกันที่ภายในติดตั้งแผงวงจรยึดติดกับกลองดานใน และดานขางติดตั้งอุปกรณประกอบ ซึ่ง
ประกอบดวยปลั๊กเสียบไฟ 220 VAC, สวิตชสําหรับเปดปดเครื่องและฟวส ทั้งหมดถูกบรรจุลงตาม
ขนาดมาตรฐานของแผงไฟฟาพลาสติกที่เลือกและนํามาประกบเปนกลองชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
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รูปที่ 3.32 ลักษณะดานขางและการติดตั้งหนาปดของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
ที่มีระบบปองกัน
จากรูปที่ 3.32 แสดงลักษณะดานขางและการติดตั้งหนาปดของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน ซึ่งไดออกแบบไวตามโครงสรางและขนาดมาตรฐานของแผง
ไฟฟาพลาสติกและนําแผงไฟฟาพลาสติกประกบเขาดวยกันเปนชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับ
เลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน และไดแสดงลักษณะภายนอกของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือก
พิสัย ดังรูปที่ 3.33
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รูปที่ 3.33 ลักษณะภายนอกของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
จากรูปที่ 3.34 (ก) แสดงโครงสรางดานบนของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
ที่มีระบบปองกัน ดังนี้คือ
หมายเลข (1) ตําแหนงหลอดแอลอีดีสีเขียวแสดงสถานะ ON เพื่อแสดงการทํางานของ
วงจร
หมายเลข (2) ตําแหนงหลอดแอลอีดีสีแดงแสดงสถานะของระบบปองกันฟวสทํางานเมื่อ
คากระแสไหลผานฟวสเกิน 200 mA
หมายเลข (3) ตําแหนงแอลอีดีสีแดงแสดงสถานะของระบบปองกันฟวสในพิสัย 10 A
ทํางาน
หมายเลข (4) ตําแหนงหลอดแอลอีดีสีแดงแสดงสถานะปองกันฟวสของพิสัยวัดตัวเก็บ
ประจุ
หมายเลข (5) ตําแหนงแถบผาตีนตุกแกเพื่อเก็บสายวัดของมัลติมิเตอร
หมายเลข (6) ตําแหนงตัวมัลติมิเตอร ยี่หอ UNI-T รุน UT151A
หมายเลข (7) ตําแหนงหนาจอแอลซีดีของมัลติมิเตอร
หมายเลข (8) ตําแหนงปุมปรับเลือกพิสัยการวัด
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6
7

10 นิ้ว

1
2
3
4
5

8

8 นิ้ว
(ก) ดานบนของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
จากรูปที่ 3.34 (ข) แสดงโครงสรางดานขางของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือก
พิสัยที่มีระบบปองกัน ดังนี้คือ
หมายเลข (1) ตําแหนงปลั๊กเสียบและสายไฟ 220 VAC
หมายเลข (2) ตําแหนงกระบอกฟวส
หมายเลข (3) แสดงสวิตช ปด-เปด การทํางานของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
หมายเลข (4) แสดงโครงสรางของชุดฝกเปนชุดติดตั้งอุปกรณไฟฟาขนาด 8×10×1.5 นิ้ว
โดยนําดานลางของชุดทั้ง 2 ชุดนํามาประกบกันเปน 2 ชั้น
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1
3 นิ้ว

2
3

10 นิ้ว

4

8 นิ้ว

(ข) ดานขางของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
รูปที่ 3.34 โครงสรางของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
3. ขั้น ตอนการพัฒนาชุดฝ กมั ลติมิเ ตอรชนิ ดดิจิต อลแบบปรับเลือกพิสัยอัต โนมัติ ที่มี
ระบบปองกันกระแสเกิน
3.1 การออกแบบชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มรี ะบบ
ปองกันกระแสเกิน
การออกแบบชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
กระแสเกิน จะอางอิงจากดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ โดยสรางระบบปองกันฟวส
และแหลงจายไฟเลี้ยงของมิเตอรภายใน ซึ่งทําใหดิจิตอลมัลติมิเตอรไมเกิดความเสียหายงาย มีความ
คงทนตอการใชงานมากยิ่งขึ้น เงื่อนไขที่สําคัญ คือ ตองเลือกมัลติมิเตอรรุนที่แยก V/Ω ออกจาก mA
การวัดจึงจะไมเกิดความคลาดเคลื่อน ถาใชรุนที่มี V/Ω รวมกับ mA วงจรปองกันฟวสจะไปรบกวน
การวัดของมัล ติมิเ ตอรทําให มีความผิดพลาดสูงไมสามารถใชงานได สรุ ปความแตกตางของวงจร
ตางกัน คือ การตั้งคาแรงดันอางอิงมีคาเปน ±570 mV สําหรับพิสัยการวัด ~400 mA และคาแรงดัน
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อางอิงมีคาเปน ±30 mV ที่พิสัยวัด ~10 A สําหรับรุนที่นํามาใชทําชุดฝกไมมีฟวสพิสัยวัดตัวเก็บประจุ
จึงไมมีวงจรปองกันฟวสในสวนนี้ ขอควรพิจารณาในการตั้งคาแรงดันอางอิงควรนําผลการทดลองจริง
เปนขอสรุป เนื่องจากวงจรภายในมีความแตกตางกันรวมทั้งความตานทานของฟวสและขอตอมีผลตอ
การตั้งระดับแรงดันอางอิง ซึ่งพิจารณาเลือกใชยี่หอ UNI-T รุน UT136B ตัวเครื่องมีขนาด 72
มิลลิเมตร X 137 มิลลิเมตร X 35 มิลลิเมตร นํามาทําชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือก
พิสัยอัตโนมัติ จากรูปที่ 3.35 แสดงสวนประกอบภายนอกของมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือก
พิสัยอัตโนมัติ

1
2

6

3

7
4
5

8

รูปที่ 3.35 รูปรางของมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
หมายเลข 1 จอแอลซีดีแสดงผลของมิเตอร ขนาด 49 มิลลิเมตร x 18 มิลลิเมตร
หมายเลข 2 ปุมเลือกฟงกชัน DC/AC
หมายเลข 3 สวิตชเลือกพิสัยการวัด และฟงกชันเปด-ปด
หมายเลข 4 ขั้วเสียบสายวัด 10 A
หมายเลข 5 ขั้วเสียบสายวัด COM ของมิเตอรสําหรับตอสายวัดสีดํา
หมายเลข 6 ปุมเลือกฟงกชัน HOLD
หมายเลข 7 ขั้วเสียบสายวัด VΩHz ของมิเตอรสําหรับตอสายวัดสีแดง พิสัยการวัด
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แรงดันไฟฟา DC, AC พิสัยวัดความตานทาน พิสัยวัดความความจุ พิสัยการทดสอบไดโอด ตอเนื่อง
บัฟเฟอร พิสัยวัดความถี่
หมายเลข 8 ขั้วเสียบสายวัด µAmA ของมิเตอรสําหรับตอสายวัดสีแดง
ดังนั้น การออกแบบสรางและพัฒนามัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติให
มีระบบปองกันกระแสเกิน ไมใหชํารุดขณะใชงานประกอบดวยการออกแบบสรางเปน 4 สวน มีราย
ละเอียดในการจัดทํา ดังนี้ คือ
1) วงจรสรางแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 9 V ที่ใชแทนแบตเตอรี่ที่มากับดิจิตอล
มัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
2) วงจรไฟเลี้ยงของวงจรระบบปองกันของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
3) วงจรระบบปองกันของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
4) การออกแบบหนาปดและโครงสรางของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรที่มีระบบปองกัน
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
3.2 การออกแบบวงจรป อ งกั น การวั ด กระแสเกิ น ของดิ จิ ต อลมั ล ติ มิ เ ตอร
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ

220 V

T1
D1
100 mA
12 1N4002
0

in

U1
7809

C1 +220 µF
25 V

out
+
C2 10 µF
16 V

+9V
GND1

รูปที่ 3.36 วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 9V ของดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสยั อัตโนมัติ
จากรูปที่ 3.36 แสดงแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 9 V เพื่อเปนไฟเลี้ยงใหกับดิจิตอล
มัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ แทนแบตเตอรี่ที่ตองใสในดิจิตอลมัลมิเตอรเดิม เพื่อแกปญหา
แบตเตอรี่เสื่อม
ขอสังเกต : 1) กราวดของแหลงจายไฟ 9 V จะไมใชเปนกราวดของขั้ววัดไมสามารถนํามาใชรวมกันได
กราวดขั้ววัดถูกสรางขึ้นจากมอดูลของไอซีภายในเครื่อง
2) โดยทั่วไปวงจรดิจิตอลมัลติมิเตอรจะไมถูกเปดเผยดวยเหตุผลทางธุรกิจ ดังนั้น การ
ออกแบบวงจรปองกันฟวสหรือกระแสเกินจะใชการแยกกราวดของหมอแปลง วงจรปองกันฟวสแตละ
ตัวแยกกันเปนอิสระ การทดลองหาจุดวัดจะทําไดงาย โดยจะตอครอมอุปกรณที่พิสัยวัดคาใหเกิด
แรงดันแปรผันตามกระแสสามารถใชงานได โดยไมตองเขาใจการทํางานของวงจร หรืออาจวัดครอม
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ฟวสโดยตรงไดถาแรงดันไมต่ําเกินไป เนื่องจากการตั้งแรงดันอางอิงต่ํา วงจรจะมีความคลาดเคลื่อน
สูงขึ้น
จากรูปที่ 3.37 แสดงแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12 V เพื่อปอนใหกับวงจรปองกัน
ฟวสในพิสัยการวัดกระแสพิสัย 400 mA ของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
T2
300 mA D2
12 1N4002

in

U2
7812 out
GND

+
C3 1,000 µF
25 V

220 V

+
C5 10 µF
16 V R

+ 12 V

1

D4
Power
2 kΩ

0'

GND2
+
C4 1,000 µF
25 V

12 D3
1N4002

in

+
C6 10 µF
16 V

GND
7912
out
U3

Ry1
– 12 V

รูปที่ 3.37 วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12 V เพื่อใชกับวงจรปองกันฟวส
พิสัยการวัด 400 mA
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R2
+570.0mV

+12 V

560 kΩ
R3
5 kB

2 – 8
1/2 U4 1
3 LM1458
+

R7

D7
2 kΩ

DMM
พิสัย 400 mA

R8
2 kΩ

R

1Ω
GND2
R4
5 kB

D8
1N4002

Ry2

D5
1N4002

จุดตรวจสอบ
กระแสเกิน

+570.0mV

Over load

6 –
1/2 U4 7
5 LM1458
+
4

Q1
2SC458

+C
R5
7
D6
Ω
6.8
k
1,000 µF
1N4002
16 V
GND2

R5
560 kΩ

–12 V

รูปที่ 3.38 วงจรปองกันฟวสพิสัยการวัด 400 mA
จากรูปที่ 3.38 แสดงวงจรเปรียบเทียบแรงดันและวงจรขับรีเลยเพื่อปอนใหกบั วงจรปองกัน
ฟวสในพิสัยการวัดกระแสพิสัย 400 mA ของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ซึ่งมีการ
ทํางานคลายกับวงจรปองกันมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกตางกันเฉพาะการตั้งคาแรงดันอางอิง
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T3
300 mA D9
12 1N4002

in

U5
7812 out
GND

+
C8 1,000 µF
25 V

220 V

C10 +10 µF
16 V

0'

GND3
C9 +1,000 µF
25 V

12 D10
1N4002

+ 12 V

in

C11 + 10 µF
16 V

GND
7912
out
U6

– 12 V

รูปที่ 3.39 วงจรแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12V เพื่อใชกับวงจรปองกันฟวสพิสัยการวัด10A
จากรูปที่ 3.39 แสดงแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ±12 V เพื่อปอนใหกับวงจรปอง
กันฟวสในพิสัยการวัดกระแสพิสัย 10 A ของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
จากรูปที่ 3.40 แสดงวงจรเปรียบเทียบแรงดันและวงจรขับรีเลยเพื่อปอนใหกับวงจรปองกัน
ฟวสในพิสัยการวัดกระแสที่เกินพิสัย 10 A ของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
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R9

+30.0mV

+12 V

30 kΩ
2 – 8
1/2 U7 1
3 LM1458
+

R10
5 kB

Over load
R14

D13
2 kΩ

D14
1N4002

Ry3

D11
1N4002

จุดตรวจสอบ
กระแสเกิน DMM
พิสัย10 A

R15
2 kΩ

Fuse
5A
GND3

6 –
1/2 U7 7
5 LM1458
+
4

R11
5 kB

Q2
2SC458

+C
R13
12
D12
1N4002 6.8 kΩ 1,000 µF
16 V
GND3

R12

+30.0mV

30 kΩ

–12 V

รูปที่ 3.40 วงจรปองกันฟวสพิสัยการวัด 10 A
ขั้วบวก (+)

ขั้วลบ (–)

a1

a2

a3

ไป
มัลติมิเตอร (+)

ขั้ว COM

รูปที่ 3.41 การตอสายวัดของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
จากรูปที่ 3.41 แสดงการตอสายวัดของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ เริ่ม
จากทางซายมือ ตอสายวัดขั้วบวกสีแดงเขากับหนาสัมผัส NO ของรีเลยตัวที่ 1 (Ry1) คือ a1 จากวงจร
รูปที่ 3.37 และตออนุกรมสายวัดไปยังหนาสัมผัส NC ของรีเลยตัวที่ 2 (Ry2) คือ a2 จากวงจรรูปที่
3.38 แลวตออนุกรมสายวัดไปยังหนาสัมผัส NC ของรีเลยตัวที่ 3 (Ry3) คือ a3 จากวงจรรูปที่ 3.40
ตามลําดับ และตออนุกรมสายกับปลายสายที่เปนแจ็คเสียบ เพื่อใชเปนตัวเสียบเขากับ P+ สีแดง ของ
มัลติมิเตอร และมีสายวัดขั้วลบสีดํา ซึ่งไมเกี่ยวของกับวงจรปองกัน แตจะนําไปเสียบเขากับขั้ว COM
ในดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติสําหรับตอออกมาใชงานตามปกติ
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3.3
การออกแบบโครงสร า งและหน า ป ด ของชุ ด ฝ ก ดิ จิ ต อลมั ล ติ มิ เ ตอร
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัตทิ ี่มีระบบปองกัน
ไดแสดงรายละเอียดตามขั้นตอน ดังตอไปนี้

รูปที่ 3.42 หนาปดของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน

รูปที่ 3.43 โครงสรางและขนาดมาตรฐานของแผงไฟฟาพลาสติก
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สูง 3 นิ้ว

ยาว 10 นิ้ว
กวาง 8 นิ้ว

13.7 ซม.
25 ซม.

รูปที่ 3.44 การประกบแผงไฟฟาพลาสติกเปนกลองของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
อัตโนมัติที่มีระบบปองกัน

20 ซม.

7.2ซม.

รูปที่ 3.45 การออกแบบดานหนาของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
ที่มีระบบปองกัน
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ปลั๊กเสียบ
และสายไฟ 220 VAC

หมอแปลง

สวิตชเปด-ปด

หมอแปลง

หมอแปลง

ฟวส

แผนวงจรพิมพ
1. วงจรไฟเลี้ยงดิจิตอลมิเตอร 9 V
2. วงจรไฟเลี้ยงของวงจรปองกันฟวส
3. วงจรปองกันฟวส

6 นิ้ว

8 นิ้ว

รูปที่ 3.46 โครงสรางภายในของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
ที่มีระบบปองกัน
จากรู ป ที่ 3.46 แสดงโครงสรางภายในของชุดฝกดิจิตอลมัล ติมิเตอรแบบปรับ เลือกพิสัย
อัตโนมัติ ที่มีระบบปองกัน ที่ภายในติดตั้งแผงวงจรยึดติดกับกลองดานใน และดานขางติดตั้งอุปกรณ
ประกอบ ซึ่ งประกอบดว ยปลั๊ กเสี ย บไฟ 220 VAC, สวิตชสําหรับ เปดปดเครื่องและฟว ส ทั้งหมด
ถูกบรรจุล งตามขนาดมาตรฐานของแผงไฟฟาพลาสติกที่เลือกและนํามาประกบเปน กลองชุดฝก
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยทีม่ ีระบบปองกัน
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รูปที่ 3.47 ลักษณะดานขางและการติดตั้งหนาปดของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
อัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
จากรูปที่ 3.47 แสดงลักษณะดานขางและการติดตั้งหนาปดของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ที่มีระบบปองกัน ซึ่งไดออกแบบไวตามโครงสรางและขนาดมาตรฐาน
ของแผงไฟฟาพลาสติกและนําแผงไฟฟาพลาสติกประกบเขาดวยกันเปนชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ
ปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ที่มีระบบปองกัน และไดแสดงลักษณะภายนอกของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 3.48
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รูปที่ 3.48 ลักษณะภายนอกของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
ที่มีระบบปองกัน
จากรูปที่ 3.49 (ก) แสดงโครงสรางดานหนาของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือก
พิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกันไดดังนี้
หมายเลข (1) หลอดแอลอีดีสีเขียวแสดงสถานะ ON เพื่อแสดงการทํ างานของวงจร
หมายเลข (2) หลอดแอลอีดีสีแดงแสดงสถานการณทํางานของระบบปองกันฟวสพิสัย
การวัดกระแส 400 mA
หมายเลข (3) แสดงแอลอีดีสีแดงแสดงสถานะของระบบปองกันฟวสพิสัย 10 A ทํางาน
หมายเลข (4) แสดงแถบผาตีนตุกแกเพื่อเก็บสายวัดของมัลติมิเตอร
หมายเลข (5) แสดงตัวมัลติมิเตอรเปนยี่หอ UNI-T รุน UT136B
หมายเลข (6) แสดงหนาจอแอลซีดีของมัลติมิเตอร
หมายเลข (7) แสดงปุมปรับเลือกพิสัยการวัด
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4

10 นิ้ว

1
2
3

5
6
7

8 นิ้ว
(ก) ดานหนาของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
จากรูปที่ 3.49 (ข) แสดงโครงสรางดานขางของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือก
พิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกันไดดังนี้
หมายเลข (1) แสดงปลั๊กเสียบไฟเอซี
หมายเลข (2) ตําแหนงกระบอกฟวส
หมายเลข (3) แสดงสวิตช ปด-เปด การทํางานของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
อัตโนมัติ
หมายเลข (4) เปนโครงสรางของชุดฝกเปนชุดติดตั้งอุปกรณไฟฟาขนาด 8×10×1.5 นิ้ว
โดยนําดานลางของชุดทั้ง 2 ชุดนํามาประกบกันเปน 2 ชั้น
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1
3 นิ้ว

2
3

10 นิ้ว

4

8 นิ้ว

(ข) ดานขางของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
รูปที่ 3.49 โครงสรางของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
จากรูปที่ 3.49 แสดงโครงสรางเปนชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่
มีระบบปองกันฟวสภายใน ซึ่งไดออกแบบใหมีความเหมาะสมกับการใชงานในการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
หลอดแอลอีดีแสดงสถานะใหทราบเมื่อมีกระแสไหลผานฟวสเกินคาที่กําหนด ระบบปองกันฟวสจะ
ทํางานเพื่อไมใหฟวสเกิดความเสียหาย และมีสวิตช ปด-เปด แหลงจายไฟใหดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ
ปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ มิเตอรจึงจะสามารถใชงานได
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4. การออกแบบสรางชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัด
แอนะลอกมัลติมิเตอร
หลักการและเหตุผลของการจัดรูปแบบการวางอุปกรณและวงจร จุดตอแรงดันอางอิง,
กระแสอางอิง ปุมปรับตาง ๆ และการขยายพิสัยการวัดทุกพิสัยของแอนะลอกมัลติมิเตอรเปนการ
ออกแบบในรูปแบบของมัลติมิเตอรที่ใชงานจริงทั่วไป โดยใชขดลวดเคลื่อนที่และสเกลของเครื่องจริง
มาใชเทานั้นแตอุปกรณอื่น ๆ มาจากการออกแบบสรางชุดฝกใหมทั้งหมด โดยเนนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและเขาใจการใชงานมัลติมิเตอรและออกแบบขยายพิสัยการวัดของมัลติมิเตอรที่มีจําหนาย
โดยทั่ วไป ดังนั้น จึงกลาวไดวาชุดฝกที่สรางขึ้นมีความสมบู รณ เหมาะสมในระดั บการเรียนรูของ
ผูเรียน ซึ่งมีรายละเอียดในการออกแบบ ดังนี้
4.1 การออกแบบโครงสรางของชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัย
การวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร

รูปที่ 3.50 แบบรางหนาปดของชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอร ฯ
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จากรูปที่ 3.50 แสดงแบบรางหนาปดของชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยาย
พิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอรซึ่งประกอบดวยสวนที่เปนจุดวัดแรงดันอางอิงและกระแสอางอิง
ของไฟตรงและไฟสลับ สําหรับฝกใชงานมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกและชนิดดิจิตอล และสวนที่
สามารถทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร

รูปที่ 3.51 หนาปดสวนที่เปนจุดวัดอางอิงของชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอร ฯ
จากรูปที่ 3.51 แสดงหนาปดสวนที่เปนจุดวัดอางอิงของชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและ
ทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอรประกอบดวยจุดวัดแรงดันและกระแสบอางอิงและ
จุดวัดตัวตานทานเปนการรวมแหลงจายแรงดันอางอิงและกระแสอางอิงไวในชุดเดียวกันสามารถใช
เป น จุ ด วั ด อ างอิ ง ได ทั้ ง ของมั ล ติ มิ เ ตอร ช นิ ด แอนะลอกและดิ จิ ต อลมั ล ติ มิเ ตอร ซึ่ ง เหตุ ผ ลในการ
กําหนดคาตาง ๆ ดังกลาวแสดงรายละเอียดไดดังนี้
หมายเลข 1 ตําแหนงแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 0.05V, 0.39V, 2.36V, 6.31V, 39.2V,
232V, 272V และเหตุผลของการกําหนดคาแรงดันดังกลาว ดังแสดงในตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 การกําหนดคาแรงดันไฟฟากระแสตรงอางอิงที่ครอบคลุมพิสัยวัดมัลติมิเตอรทุกชนิด
รายการ
คาที่กําหนด
พิสัยวัดแอนะลอก
มัลติมิเตอร

.05
0.1

แรงดันไฟฟากระแสตรงอางอิง
.39 2.36 6.31 39.2 232.0 272.0
0.5
2.5
10
50 250 1000

50

78

94.4

63.1

78.4

92.8

27.2

2

20

20

200

200

600

.390

2.36

6.31

39.2

232

272

4

4

40

40

400

400

หนวย
V
V
รอยละ
25-95
V
แสดงผล
> 3 หลัก
V

.390

2.36

6.31

39.2

235

272

แสดงผล
> 3 หลัก

พิสัยวัดดิจิตอล 200m
มัลติมิเตอร
50.0
แบบปรับเลือกพิสัย mV
พิสัยวัดดิจิตอล 400m
มัลติมิเตอร
50.0
แบบปรับเลือกพิสัย
mV
อัตโนมัติ

จากตารางที่ 3.2 แสดงการกําหนดคาแรงดันทีท่ ําใหผูเรียนฝกการใชงานมัลติมิเตอรวัดคา
แรงดันไฟฟากระแสตรงไดครบทุกพิสัยสําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกอยูในชวงแรงดันไมต่ํากวา
รอยละ 25 ของคาแรงดันเต็มสเกลถึงคาแรงดันเกือบเต็มสเกลไมเกินประมาณรอยละ 95 ซึ่งพิจารณา
ไดวาการอานสเกลมีความละเอียด กรณีมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแสดงผลไดไมนอยกวา 3 หลัก เพื่อให
เกิดการอานคาไดละเอียดและถูกตองตามคุณสมบัติของมาตรวัดระบบไมเกิน 4000 หนวยนับ
หมายเลข 2 ตําแหนงแหลงจายกระแสไฟตรง 30µA, 1.76mA, 14.2mA, 184mA, 450mAและ
เหตุผลของการกําหนดคากระแสดังกลาว ดังแสดงในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 การกําหนดคากระแสไฟตรงอางอิงที่ครอบคลุมพิสัยการวัดของมัลติมิเตอรทุกชนิด
รายการ
คาที่กําหนด

กระแสไฟตรงอางอิง
30µ 1.76m 14.2m 184m 450m
50µ 2.5m 25m 250m

หนวย
A
A
พิสัยวัดแอนะลอก
รอยละ
มัลติมิเตอร
60 70.4 56.8 73.6
25-95
200µ 2m 200m 200m 10
A
พิสัยวัดดิจิตอล
แสดงผล
มัลติมิเตอร
30µ 1.76m 14.2m 184m 450m
> 2 หลัก
แบบปรับเลือกพิสัย
400µ 4m 40m 400m 4
10
A
พิสัยวัดดิจิตอล
แสดงผล
มัลติมิเตอร
30µ 1.76m 14.2m 184m 184m 450m > 2 หลัก
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
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จากตารางที่ 3.3 แสดงการกําหนดคากระแสที่ทําใหผูเรียนฝกการใชงานมัลติมิเตอรวัดคา
กระแสไฟตรงไดครบทุกพิสัยสําหรับชนิดแอนะลอกแสดงคากระแสในชวงไมต่ํากวารอยละ 25 ของ
คากระแสเต็มสเกล ถึงคากระแสเกือบเต็มสเกลในชวงไมเกินรอยละ 95 กรณีชนิดดิจิตอลสามารถ
แสดงคาไมต่ํากวา 2 หลัก เพื่อใหเกิดการอานคาไดละเอียดและถูกตอง
หมายเลข 3 ตําแหนงแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสสลับ 1.80V, 5.40V, 31V, 235V, 252V เปนคา
แรงดันอางอิงที่ครอบคลุมพิสัยการวัดของมัลติมิเตอรทุกชนิด ดังแสดงในตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 การกําหนดคาแรงดันไฟฟากระแสสลับอางอิงที่ครอบคลุมพิสัยการวัดของมัลติมิเตอร
ทุกชนิด
รายการ
คาที่กําหนด

แรงดันไฟฟากระแสสลับอางอิง
1.80 5.40 31.0 235 252
2.5 10 50 250 1000

หนวย
V
V
พิสัยวัดแอนะลอก
รอยละ
มัลติมิเตอร
72 54 62 94 25.2
25-95
2
20 200 600 600
V
พิสัยวัดดิจิตอล
แสดงผล
มัลติมิเตอร
1.80 5.40 31.0 235 252
> 3 หลัก
แบบปรับเลือกพิสัย
400m 4 40 40 400 400
V
พิสัยวัดของดิจิตอล
แสดงผล
มัลติมิเตอร
180.0 1.80 5.40 31.0 235 252 > 3 หลัก
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
หมายเลข 4 ตําแหนงแหลงจายกระแสไฟสลับ 125µA, 1.65mA, 110mA, 0.55A และ
เหตุผลของการกําหนดคากระแสดังกลาว ดังแสดงในตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 การกําหนดคากระแสไฟสลับอางอิงที่ครอบคลุมพิสัยวัดของดิจิตอลมัลติมิเตอรทุกแบบ
รายการ
คาที่กําหนด
พิสัยวัดดิจิตอล
มัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย
พิสัยวัดดิจิตอล
มัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ

กระแสไฟสลับอางอิง
125µ 1.65m 110m 0.55
200µ 2m 200m 10

หนวย
A
A
แสดงผล
125µ 1.65m 110m 0.55
> 2 หลัก
400µ 4m 40m 400m 4
10
A
แสดงผล
125µ 1.65m 1.65m 110m 110m 0.55 > 2 หลัก
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จากตารางที่ 3.5 แสดงการกําหนดคากระแสไฟสลับที่ทําใหผูเรียนฝกการใชงานดิจิตอล
มัลติมิเตอรวัดคากระแสไฟสลับไดครบทุกพิสัยและสามารถแสดงคาไมต่ํากวา 2 หลัก เพื่อใหเกิดการ
อานคาไดละเอียดและถูกตอง
หมายเลข 5 ตําแหนงตัวตานทานอางอิง 1W±1%0.5Ω, 6.8Ω, 20Ω, 51Ω, 100Ω, 200Ω,
430Ω, 1kΩ, 1.2kΩ, 2kΩ, 9.09kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 82kΩ, 100kΩ, 120kΩ, 200kΩ, 324kΩ, 1MΩ,
1.2MΩ, 2MΩ, 5.6MΩ, 9.09MΩ, 9.1MΩ, 10MΩ, 20MΩเปนตัวตานทานอางอิงที่ครอบคลุมพิสัย
การวัดทุกพิสัยของมัลติมิเตอรทุกชนิด
4.2 การออกแบบวงจรภายในชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัย
การวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร
จากรูปที่ 3.52 แสดงชุดวงจรแหลงจายไฟฟาภายในชุดอางอิง ซึ่งจะประกอบดวย
แหลงจายไฟฟากระแสตรง +48V, +24V, +5V1, +5V2, +310VDC และแหลงจายไฟฟากระแสสลับ
ซึ่งมีหมอแปลง 2 ตัว(ที่มีการจําหนายทั่วไป) มาทําการตอใหเกิดการแยกกราวดไฟสูงออกจากการวัด
เพื่อเพิ่มแรงดันจาก 220V ใหเปน 293VAC และมีการตอตัวตานทาน 360 Ω 0.5W4 ตัว เปนโหลด
เพื่อปรับแรงดันใหไดตามที่ตองการ
หมายเหตุ : การออกแบบหมอแปลงเนนใชอุปกรณที่มีจําหนายโดยทั่วไป จึงใชหมอแปลงหลายขนาด
และหลายตัว กรณีเมื่อตองการจัดทําจํานวนมากสามารถสั่งโรงงานผลิตเปนหมอแปลงตัวเดียวจะทํา
ใหกะทัดรัดและลดตนทุนการผลิตได
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+
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220V
C1
35V
0
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+
3
3
220V
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0
35V
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35V
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out
+ 10µF
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35V

D4
1N4002

in 7805 out
D6
C5 + 10µF D5
U3
5.6V
16V 1N4002 1W
U4
T3
1N4002
D
1A 9 7
in 7805 out
D10
C6 +
+ 10µF
0
D
C
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9
7
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16V 1N4002 5.6V
16V
1N4002
D
1W
8
9
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220V

360Ω ½ W × 4
12

R2

R1

R3

0

0
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T6

220V
500mA

R4
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9
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1N4007 × 4
D1
220V
D2

T5
220V
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D3
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รูปที่ 3.52 แสดงชุดวงจรแหลงจายแรงดันไฟฟาภายในชุดอางอิง

+48V

+24V

+5V1

+5V2
0V
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4.3 หลักการกําหนดคาแรงดันอางอิงของแรงดันไฟฟากระแสตรงเพื่อใชเปน
คาแรงดันทดสอบสําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกและชนิดดิจิตอล
1) เพื่อทําใหสามารถใชมัลติมิเตอรเพื่อทําการวัดคาแรงดันไฟฟากระแสตรงไดทุกพิสัย
สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกอยูในชวงแรงดันไมต่ํากวา รอยละ 25 ของคาแรงดันเต็มสเกลถึงคา
แรงดันเกือบเต็มสเกลไมเกินประมาณรอยละ 95 พิจารณาไดวาการอานสเกลมีความละเอียดเพียงพอ
สําหรับมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแสดงผลไดไมนอยกวา 3 หลัก เพื่อใหเกิดการอานคาไดละเอียดและ
ถูกตองตามคุณสมบัติของมาตรวัดระบบไมเกิน 4000 หนวยนับ ผูเรียนไดฝกใชมัลติมิเตอรในการวัด
แรงดันไฟฟากระแสตรงไดครบทุกพิสัย
2) การวัดแรงดันขณะไมมีโหลด หมายถึงการใชดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
อัตโนมัติ ที่มีคาความตานทานอินพุต 40 MΩ คาความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 0.5 โดยดิจิตอลมัล
ติมิเตอรที่นํามาเปนเครื่องมือวัดที่กําหนดคาแรงดันอางอิง ตองมีคุณสมบัติที่ดีกว าตัวเครื่อง มัล ติ
มิเตอรที่นํามาใชทําเปนชุดฝกและผานการทดสอบเทียบความเที่ยงตรง จากเครื่องมือวัดสอบเทียบ
เครื่องมือวัดในชวงเวลาที่กําหนด
3) การวัดค าแรงดันโดยใชมัลติมิเ ตอร ชนิดแอนะลอกจะมีผลต อแรงดันอางอิงที่
ออกแบบ เนื่องจากมัลติมิเติอรชนิดแอนะลอกจะอาศัยพลังงานจากจุดที่จะทําการวัดมาขับเคลื่อน
ขดลวดเคลื่อนที่ เพื่อทําใหสามารถทราบคาแรงดันที่จุดวัดนี้เสมือนวามัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกเปน
โหลดของวงจร โดยโหลดของมาตรวัดพิสัยแรงดันไฟฟากระแสตรงปกติจะมีคา 20 kΩ/V เมื่อถูก
นําไปตอขนานกับจุดวัดของวงจรสรางแรงดันอางอิง ทําใหเกิดคาความตานทานระหวางวงจรแรงดัน
อางอิงและอิมพิแดนซของโวลตมิเตอรรวมกัน ทําใหคาความตานทานที่จุดวัดลดลงและแรงดันที่จุดวัด
จะลดลงดวย เนื่องจากคาความตานทานรวมลดลง ทําใหคาแรงดันที่ใหโวลตมิเตอรวัดไดลดลง ต่ํากวา
ขณะไมนํามาตรวัดมาตอเล็กนอย กรณีนําโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอกมาวัดแรงดันที่จุดวัดจะตองทํา
ใหแรงดันที่จุดวัดคลาดเคลื่อนไปในทางลบไมเกินรอยละ -1 เนื่องจากปกติคาความคลาดเคลื่อนของ
มาตรวัดไฟฟากระแสตรงชนิดแอนะลอกจะมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ ±3 ซึ่งมีความ
เหมาะสมจะนํามาใชเปนแรงดันอางอิงได ในกรณีของการนําดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
มาใช ซึ่งปกติจะมีคาความตานทานอินพุต 10 MΩ มีคาความคลาดเคลื่อนต่ํากวารอยละ -1 เนื่อง
จากอิมพิแดนซของดิจิตอลมัลติมิเตอรชนิดปรับเลือกพิสัยมีคาสูงกวาอิมพิแดนซของโวลตมิเตอรแบบ
แอนะลอกเมื่อนําไปวัดแรงดันในวงจรเอาตพุตอิมพีแดนซสูงจะเกิดความคลาดเคลื่อนในลักษณะที่วัด
คาไดต่ํ ากวามาตรวั ดชนิดแอนะลอก จึงไมต องพิจารณาผลขณะตอโหลดที่เกิ ดจากการนําดิจิตอล
มัลติมิเตอรไปวัดคาแรงดันอางอิง กรณีของดิจิตอลมัลติมิเตอรชนิดปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ จะไม
พิจารณาความคลาดเคลื่อนของอิมพีแดนซ เนื่องจากใชมิเตอรที่มีอิมพีแดนซ 40 MΩ มาใชวัด
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พิจารณาวาไมเปนโหลดของวงจร แตจะพิจารณาเฉพาะความคลาดเคลื่อนจากคาความเที่ยงตรงของ
ดิจิตอลมิเตอรแตละรุนที่เกิดจากการวัดเทานั้น
4.3.1 จุดประสงคของการออกแบบวงจรแรงดันอางอิงไฟฟากระแสตรง
1) เพื่อตองการแรงดันอางอิงของไฟฟากระแสตรงที่คงที่ กรณีที่ใชมาตรวัดแบบ
แอนะลอกมีความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ -1 และไมเกินรอยละ -0.5 กรณีใชมาตรวัดแบบดิจิตอล
2) ออกแบบดวยวงจรที่ประหยัดแตมีความเที่ยงตรงปานกลาง โดยกําหนด
เงื่อนไขการปรับโดยการใชทริมเมอรแบบเกือกมาชนิด 1 รอบ ซึ่งสามารถปรับไดสะดวก เลือกใชคา
ความตานทานมาตรฐานที่มีจําหนาย ตัวตานทานแบบคงที่ใชชนิดฟลมโลหะ มีความคลาดเคลื่อน
±1%นํามาตออนุกรมทําใหการปรับคาแรงดันมีความละเอียดสูญเสียพลังงานที่ตกครอมตัวตานทาน
นอยมาก
3) การออกแบบตองเลือกใชทริมเมอรที่มีคาต่ํา เพื่อใหทนกําลังงานไดสูงสามารถ
ปรับไดละเอียดปกติจะเกิดความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ตออุณหภูมิสูง เนื่องจากทําจากสาร
ที่เปนคารบอน การกําหนดตัวตานทานที่แบงแรงดันใหมีคามากสุด ซึ่งเปนตัวตานทานแบบคงที่ ที่มี
คาสัมประสิทธิ์จากการเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิคอนขางต่ําเมื่อถูกนํามาออกแบบใชงานในลักษณะนี้
จะมีผลทําใหทริมเมอรมีคาความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ตออุณหภูมิต่ําลงมาก
4) แหลงจายแรงดันไฟตรงจะถูกควบคุมดวยไอซีคงคาแรงดันแบบ 3 ขา กรณี
แหลงกําเนิดแรงดันไฟตรงที่สูงมาก ออกแบบโดยใชซีเนอรไดโอดเปนตัวควบคุมแรงดันใหคงที่จะชวย
ใหประหยัดไดมากกวา
4.3.2 เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกิดขึ้นหลังการออกแบบ
1) กําหนดใหทริมเมอรอยูบริเวณกึ่งกลางตามคาแรงดันอางอิงที่ตองการ
ออกแบบ มีคาคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ ±10 คือ ขณะตั้งคาโปรแกรมคา set อยูระหวาง 0.4 ถึง
0.6 ความคลาดเคลื่อนของตําแหนงในการปรับคาไมเกี่ยวของกับความคลาดเคลื่อนของแรงดันที่
เกิดขึ้น
2) คาของการปรับชวงแกวงของแรงดันอยูระหวางรอยละ ±3 ถึง ±30 ซึ่งคา
ความคลาดเคลื่อนของตัวตานทานรวมกับชวงการเปลี่ยนแปลงคาจะไมเกินความสามารถในการปรับ
คาทริมเมอร รอยละ ±50 ในกรณีนี้จะมีคาสูงสุด คือ ±28 คือ รอยละ 56 ของคาความตานทานตัว
ทริมเมอร ดังนั้นความสามารถในการแกวงตัวสูงไมใชคาความผิดพลาดของแรงดัน โดยคาการแกวงตัว
ของแรงดันที่วัดไดอยูในขอบเขตความตองการของแรงดันที่สามารถปรับคาไดอยางสะดวกในทุกกรณี
การแกวงตัวของคาแรงดันอยูในชวงแคบ เชน ±3 มีผลตอการปรับไดละเอียด เนื่องจากเปลี่ยนแปลง
นอยไมเกินจากที่ตองการไดมาก การแกวงตัวของแรงดันอยูในชวงกวาง เชน ±30 ปรับคาไดหยาบ
กวา เพราะเปลี่ยนแปลงไดมากกวาคาที่ตองการคอนขางมาก แตคา ±30 หมายถึง ปรับได รอยละ 60
ของคาตัวตานทานแบบปรับคาได จากรอยละ 100 ซึ่งเผื่อความผิดพลาด รอยละ 40 ดังนั้น การ
กําหนดคาของการปรับทําใหเกิดชวงการแกวงตัวของแรงดันตั้งแต ±3 ถึง ±30 ไมไดมีผลเสียตอการ
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คลาดเคลื่อนของคาแรงดันที่ตองการ สามารถปรับคาแรงดันไดสะดวกในทุกคา เพราะตัวตานทาน
แบงแรงดันอนุกรมกับตัวตานทานปรับคาไดทั้งขางบวกและขางลบ เปนการเพิ่มความละเอียดในการ
ปรับคาไดคอนขางมาก
หมายเหตุ : ขอบเขตของการออกแบบไมใชคาความคลาดเคลื่อนของผลการทดลอง จึงไมไดหมายถึง
การออกแบบที่มีความผิดพลาดสูงเกินมาตรฐานงานวิจัย ที่ตองไมเกินรอยละ ±5 ดังนั้น ขอบเขตของ
การออกแบบจึงสามารถกําหนดไดมากนอยตามความเหมาะสมตอการใชงาน
4.3.3 การออกแบบแรงดันอางอิงของแรงดันไฟฟากระแสตรง
1) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก พิสัย 0.1 V และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 200 mV
1.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คาแรงดันอางอิง Vref= 0.05 V
ขอ 1 กําหนดสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลด ∆V = ±30%
เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิง ตามวงจรรูปที่ 3.56 การแกวงของ
แรงดันดานเดียว คือ ΔV = 0.3 x 0.05 V = 0.015 V
2

Vmax = 0.05 V + 0.015 V = 0.065 V
Vmin = 0.05 V - 0.015 V = 0.035 V
VCC
+5 V
R1
1.96 kΩ
IT
2.5 mA

R2
10 Ω
R3
15 Ω

Vmax = 0.065 V
Vref = 0.05 V
Vmin = 0.035 V

รูปที่ 3.53 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 0.05 V
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ขอ 2 กําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด เกิดคาคลาดเคลื่อนไม
เกิน รอยละ -1
การหาคากระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก ซึ่งเปนโหลดของ R 2และ R 3เพื่อหา
คา Im จากนั้นหาคา ITซึ่งกําหนดใหมีคามากกวา Im ไมนอยกวา 100 เทา เพื่อใหความคลาดเคลื่อน
ของแรงดันอางอิง ไมเกินรอยละ -1 เพราะหลักการออกแบบวงจรแบงแรงดันจะพิจารณาขณะไมมี
โหลด กําหนดคา R2 = 10 Ω กอนคํานวณหาคาอื่นเนื่องจากเปนคามาตรฐานที่มีจําหนายทั่วไป
เมื่อ Imคือ กระแสที่ไหลผานมาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง ขณะวัดคาจากแรงดันอางอิง
ที่ตองการวัด โดยนําคาความตานทานของแอนะลอกมัลติมิเตอรมาพิจารณาผลที่เกิดขึ้นเมื่อทําการวัด
Rm คือ คาความตานทานของแอนะลอกมัลติมิเตอรซึ่งหาจากความไวของมัลติมิเตอรชนิด
แอนะลอกพิสัย DCV
Rm = (20kΩ/V) × 0.1 V = 2 kΩ
Im= Vref = 0.05 V = 25 µA
Rm

2 kΩ

IT ≥ 100Im = 100 × 25 µA = 2.5 mA
1.2)หาคาความตานทาน R1และ R3
R1 =
∴ R1

VCC − Vmax
IT

= 1.9 kΩ

R3 =

Vmin
IT

=

=

5 V − 0.065 V
2.5 mA

เลือกคามาตรฐาน 1.96 kΩ 1% 1/4 W
0.035 V
2.5 mA

R3 = 14 Ω
เลือกคามาตรฐาน 15 Ω 1% 1/4 W
1.3) การจําลองสถานการณการออกแบบแรงดันอางอิง 0.05 V โดยใช
โปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.53
จากรูปที่ 3.54 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 0.05 V ในสภาวะไมมีโหลด
ตองปรับคา set = 0.515 เพื่อใหไดคาแรงดันอางอิง 0.05 V ผลที่ได คือ แรงดันสูงสุด คือ 62.98 mV
แรงดันต่ําสุด คือ 37.78 mV และ IT =2.519mA การแกวงของแรงดันดานบวกมีคา รอยละ
∴

62.98 mV − 50 mV
50 mV
37.78 mV − 50 mV
50 mV

× 100

= 25.96 และการแกวงของแรงดันดานลบมีคา รอยละ

× 100

= -24.44
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รูปที่ 3.54 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 0.05 V ในสภาวะไมมีโหลด
จากรูปที่ 3.55 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 0.05 V ในสภาวะมีโหลด
แรงดันอางอิงมีคาลดลง คือ 49.52 mV กระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก คือ Im= 24.76
µA และ IT =2.519mA ซึ่งคา ITมีคามากกวา Im ประมาณ 102 เทา ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่
กําหนด แสดงวาการออกแบบถูกตอง

รูปที่ 3.55 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 0.05 V ในสภาวะมีโหลด
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1.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลดคิดเปน รอยละ 30
ดังรูปที่ 3.54 ไดผลตามตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวงของ
แรงดันอางอิง 0.05 V
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±3 ถึง ±30
สมมติฐานการออกแบบ
30
-30
จําลองสถานการณ
25.96
-24.44
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
จากตารางที่ 3.6 แสดงผลการวิเคราะหคาการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบใน
สภาวะไมมีโหลด รอยละ 30 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 1 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวา
การออกแบบถูกตอง
1.5) การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน กรณีนําโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก
วัดคาแรงดันอางอิง จากการออกแบบกําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลด
และมีโหลด คลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ -1 ดังแสดงในรูปที่ 3.54 และ 3.55
คิดเปน รอยละ

49.52 mV − 50 mV
50 mV

× 100

= -0.96

ผลการวิเคราะหมีคาความคลาดเคลื่อนรอยละ -0.96 ตามสมมติฐานการออกแบบขอ 2
เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ดังนั้น การออกแบบคาแรงดันอางอิงของแรงดันไฟฟากระแสตรงสําหรับมัลติมิเตอรชนิด
แอนะลอกพิสัย 0.1 V และดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 200 mV แรงดันอางอิง Vref=
0.05 Vเลือกใชคาความตานทานมาตรฐาน R1 =1.96 kΩ 1% 1/4 Wตัวตานทานชนิดปรับคาได R2=
10 Ω และ R3= 15 Ω 1% 1/4 W
2) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก พิสัย 0.5 V และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 2 V
2.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คาแรงดันอางอิง Vref= 0.39 V
ขอ 1 กําหนดสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลด ∆V = ±10%
เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิง ตามวงจรรูปที่ 3.56 การแกวงของ
แรงดันดานเดียว คือ

ΔV
2

= 0.1 x 0.39 V = 0.039 V
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Vmax = 0.39 V + 0.039 V = 0.429 V
Vmin = 0.39 V - 0.039 V = 0.351 V
VCC
+5 V
R1
1.15 kΩ
IT
3.9 mA

R2
20 Ω
R3
88.7 Ω

Vmax = 0.429 V
Vref = 0.39 V
Vmin = 0.351 V

รูปที่ 3.56 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 0.39 V
ขอ 2 กําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด เกิดคาความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ -1
การหาคากระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก ซึ่งเปนโหลดของ R2 และ R3 เพื่อหา
คา Im จากนั้น หาคา IT ซึ่งกําหนดใหมีคามากกวา Im ไมนอยกวา 100 เทา เพื่อใหเกิดแรงดันคลาด
เคลื่อนของแรงดันอางอิง ไมเกินรอยละ -1 เพราะหลักการออกแบบวงจรแบงแรงดันจะพิจารณาขณะ
ไมมีโหลดกําหนดคา R2 = 20 Ω เนื่องจากเปนคามาตรฐานที่มีจําหนายทั่วไป
Rm = (20kΩ/V) × 0.5 V = 10 kΩ
Im= Vref = 0.39 V = 39 µA
Rm

10 kΩ

IT ≥ 100Im = 100 × 39 µA = 3.9 mA
2.2) หาคาความตานทาน R1 และ R3
R1 =
∴ R1

IT

=

5 V − 0.429 V
3.9 mA

= 1.17 kΩ เลือกคามาตรฐาน 1.15 kΩ 1% 1/4 W

R3 =
∴

VCC − Vmax

Vmin
IT

=

0.351 V
3.9 mA

R3 = 90 Ω เลือกคามาตรฐาน 88.7 Ω 1% 1/4 W
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2.3) การจําลองสถานการณการออกแบบแรงดันอางอิง 0.39 V โดยใช
โปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.56

รูปที่ 3.57 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 0.39 V ในสภาวะไมมีโหลด
จากรูปที่ 3.57 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 0.39 V ในสภาวะไมมีโหลด
ตองปรับคา set = 0.526 เพื่อใหไดคาแรงดันอางอิง 0.39 V ผลที่ได คือ แรงดันสูงสุดมีคา 0.4318 V
แรงดันต่ําสุดมีคา 0.3523 V และ IT =3.972mA การแกวงของแรงดันดานบวกมีคา รอยละ
0.4318 V − 0.39 V
0.39 V
0.3523 V − 0.39 V
0.39 V

× 100

= 10.71 และการแกวงของแรงดันดานลบมีคา รอยละ

× 100

= -9.66

จากรูปที่ 3.58 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 0.39 V ในสภาวะมีโหลด
แรงดันอางอิงมีคาลดลง คือ 0.3865 V กระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก คือ Im= 38.65
µA และ IT =3.975mA ซึ่งคา IT มีคามากกวา Im เทากับ 102 เทา เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด
แสดงวาการออกแบบถูกตอง
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รูปที่ 3.58 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 0.39 V ในสภาวะมีโหลด
2.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลด คิดเปนรอยละ 10
ดังรูปที่ 3.57 ไดผลตามตารางที่ 3.7
ตารางที่ 3.7 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวงของ
แรงดันอางอิง 0.39 V
ขอบเขตการการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±3 ถึง ±30
สมมติฐานการออกแบบ
10
-10
จําลองสถานการณ
10.71
-9.66
รอยละ
อยูในขอบเขต
อยูใ นขอบเขต
จากตารางที่ 3.7 แสดงผลการวิเคราะหคาการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบใน
สภาวะไมมีโหลด รอยละ 10 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 1 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการ
ออกแบบถูกตอง
2.5) การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน กรณีนําโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก
วัดคาแรงดันอางอิงกําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด ความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ -1 แสดงผลดังรูปที่ 3.57 และ 3.58
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คิดเปน รอยละ 0.3865 V − 0.39 V × 100 = -0.89
0.39 V

ผลการวิเคราะหมีคาความคลาดเคลื่อนรอยละ -0.89 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 2
เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ดังนั้น การออกแบบคาแรงดันอางอิงของแรงดันไฟฟากระแสตรงสําหรับมัลติมิเตอรชนิด
แอนะลอกพิสัย 0.5 V และดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 2 V แรงดันอางอิง Vref=
0.39 V เลือกใชคาความตานทานมาตรฐาน R1 =1.15 kΩ 1% 1/4 W ตัวตานทานชนิดปรับคาได
R2 = 20 Ω และ R3 = 88.7 Ω 1% 1/4 W
3) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก พิสัย 2.5 V และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 20 V
3.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คาแรงดันอางอิง Vref = 2.36 V
ขอ 1 กําหนดสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลด ∆V = ±10%
เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิง ตามวงจรรูปที่ 3.59 การแกวงของ
แรงดันดานเดียว คือ

ΔV
2

= 0.1 × 2.36 V = 0.236 V
Vmax = 2.36 V + 0.236 V = 2.596 V
Vmin = 2.36 V - 0.236 V = 2.124 V
VCC
+5 V

R1
510 Ω
IT
4.72 mA

R2
100 Ω
R3
442 Ω

Vmax = 2.596 V
Vref = 2.36 V
Vmin = 2.124 V

รูปที่ 3.59 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 2.36 V
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ขอ 2 กําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด เกิดคาความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ -1
การหาคากระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก ซึ่งเปนโหลดของ R2 และ R3 เพื่อหา
คา Imจากนั้นหาคา IT ซึ่งกําหนดใหมีคามากกวา Im ไมนอยกวา 100 เทา เพื่อใหความคลาดเคลื่อน
ของแรงดันอางอิง ไมเกินรอยละ -1 เพราะหลักการออกแบบวงจรแบงแรงดันจะพิจารณาขณะไมมี
โหลด กําหนดคา R2 = 100 Ω เนื่องจากเปนคามาตรฐานที่มีจําหนายทั่วไป
Rm = (20kΩ/V) × 2.5 V = 50 kΩ
Im= Vref = 0.39 V = 47.2 µA
Rm

50 kΩ

IT ≥ 100Im = 100 × 47.2 µA = 4.72 mA
3.2)หาคาความตานทาน R1และ R3
R1 =
∴ R1

VCC − Vmax
IT

=

5 V − 2.596 V
4.72 mA

= 509.32 Ω เลือกคามาตรฐาน 510 Ω 1% 1/4 W

R3 =

Vmin
IT

=

2.124 V
4.72 mA

R3 = 450 Ω เลือกคามาตรฐาน 442 Ω 1% 1/4 W
3.3) การจําลองสถานการณการออกแบบแรงดันอางอิง 2.36 V โดยใช
โปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.59
∴

รูปที่ 3.60 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 2.36 V ในสภาวะไมมีโหลด
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จากรูปที่ 3.60 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 2.36 V ในสภาวะไมมีโหลด
ตองปรับคา set = 0.454 เพื่อใหไดคาแรงดันอางอิง 2.36 V ผลที่ได คือ แรงดันสูงสุดมีคา 2.576 V
แรงดันต่ําสุดมีคา 2.101 V และ IT =4.753mA การแกวงของแรงดันดานบวกมีคา รอยละ
2.576 V − 2.36 V
2.36 V

× 100

× 100

= 9.15 และการแกวงของแรงดันดานลบมีคา รอยละ

2.101 V − 2.36 V
2.36 V

= -10.97

รูปที่ 3.61 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 2.36 V ในสภาวะมีโหลด
จากรูปที่ 3.61 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 2.36 V ในสภาวะมีโหลด
แรงดันอางอิงมีคาลดลง คือ 2.348 V กระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก คือ Im= 46.96 µA
และ IT =4.775mA ซึ่งคา ITมีคามากกวา Im ประมาณ 102 เทา เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด
แสดงวาการออกแบบถูกตอง
3.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลดคิดเปน รอยละ 10
ดังรูปที่ 3.60 ไดผลตามตารางที่ 3.8
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ตารางที่ 3.8 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวงของ
แรงดันอางอิง 2.36 V
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±3 ถึง ±30
สมมติฐานการออกแบบ
10
-10
จําลองสถานการณ
9.15
-10.97
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
จากตารางที่ 3.8 แสดงผลการวิเคราะหคาการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบใน
สภาวะไมมีโหลด รอยละ 10 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 1 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการ
ออกแบบถูกตอง
3.5) การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน กรณีนําโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก
วัดคาแรงดันอางอิงกําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด ความ
คลาดเคลื่อน ไมเกิน รอยละ -1 ดังแสดงในรูปที่ 3.60 และ 3.61
คิดเปน รอยละ 2.348 V − 2.36 V × 100 = -0.51
2.36 V

ผลการวิเคราะหความคลาดเคลื่อนมีคารอยละ -0.51 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 2
เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ดังนั้น การออกแบบคาแรงดันอางอิงของแรงดันไฟฟากระแสตรงสําหรับมัลติมิเตอรชนิด
แอนะลอกพิสัย 2.5 V และดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 20 V แรงดันอางอิง Vref=
2.36 Vเลือกคาความตานทานมาตรฐาน R1 = 510 Ω 1% 1/4 W ตัวตานทานชนิดปรับคาได R2=
100 Ω และ R3= 442 Ω 1% 1/4 W
Vin +5 V
R1 1.96kΩ 1%
R2
10Ω

Vmax = 0.062V
Vref = 0.05V
Vmin = 0.037V

R3 15Ω 1%

R4 1.15kΩ 1%
R5
20Ω

Vmax = 0.431V
Vref = 0.39V
Vmin = 0.352V

R6 88.7Ω 1%

R7 510Ω 1%
R8
100Ω

Vmax = 2.576V
Vref = 2.36V
Vmin = 2.101V

R9 442Ω 1%

รูปที่ 3.62 แสดงชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสตรง +5V1
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จากรูปที่ 3.62 แสดงชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสตรงโดยรับแรงดันไฟฟากระแสตรง
Vin+5V1มาจากชุดวงจรแหลงจายไฟฟากระแสตรงภายในชุดอางอิงจากรูปที่ 3.52เพื่อมาแบงใหเกิด
แรงดันคาตาง ๆ ที่ตองการ เชน 0.05V, 0.39V และ 2.36V
4) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก พิสัย 10 V และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 20 V
4.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คาแรงดันอางอิง Vref= 6.31 V
ขอ 1 กําหนดสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลด ∆V = ±5%
เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิง ตามวงจรรูปที่ 3.63การแกวงของ
แรงดันดานเดียว คือ

ΔV
2

= 0.05 × 6.31 V = 0.3155 V
Vmax = 6.31 V + 0.3155 V = 6.6255 V
Vmin = 6.31 V - 0.3155 V = 5.9945 V
VCC
+24 V
R1
5.36 kΩ
IT
3.15 mA

R2
200 Ω
R3
1.87 kΩ

Vmax = 6.6255 V
Vref = 6.31 V
Vmin = 5.9945 V

รูปที่ 3.63 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 6.31 V
ขอ 2 กําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด เกิดคาความความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ -1
การหาคากระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก ซึ่งเปนโหลดของ R2และ R3เพื่อหา
คา ITที่กําหนดใหมีคามากกวา Im ไมนอยกวา 100 เทา เพื่อใหเกิดแรงดันคลาดเคลื่อนของแรงดัน
อางอิง ไมเ กิน รอยละ -1 เพราะหลั กการออกแบบวงจรแบงแรงดันจะพิจารณาขณะไม มีโ หลด
กําหนดคา R2 = 200 Ω เนื่องจากเปนคาที่มีจําหนายทั่วไป
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Rm = (20kΩ/V) × 10 V = 200 kΩ
Im= Vref = 6.31 V = 31.55 µA
Rm

200 kΩ

IT ≥ 100Im = 100 × 31.55 µA = 3.155 mA
4.2)หาคาความตานทาน R1และ R3
R1 =
∴ R1

VCC − Vmax
IT

=

24 V − 6.6255 V
3.155 mA

= 5.5 kΩ เลือกคามาตรฐาน 5.36 kΩ 1% 1/4 W

R3 =

Vmin
IT

=

5.9945 V
3.155 mA

R3 = 1.9 kΩ เลือกคามาตรฐาน 1.87 kΩ 1% 1/4 W
4.3) การจําลองสถานการณการออกแบบแรงดันอางอิง 6.31 V โดยใช
โปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.63
∴

รูปที่ 3.64 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 6.31 V ในสภาวะไมมีโหลด
จากรูปที่ 3.64 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 6.31 V ในสภาวะไมมีโหลด
ตองปรับคา set = 0.582 เพื่อใหไดคาแรงดันอางอิง 6.31 V ผลที่ได คือ แรงดันสูงสุดมีคา 6.686 V
แรงดันต่ําสุดมีคา 6.04 V และ IT =3.23mA การแกวงของแรงดันดานบวกมีคา รอยละ
6.686 V − 6.31 V
6.31 V

× 100

= -4.27

× 100

= 5.95 และการแกวงของแรงดันดานลบมีคา รอยละ

6.04 V − 6.31 V
6.31 V
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รูปที่ 3.65 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 6.31 V ในสภาวะมีโหลด
จากรูปที่ 3.65 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 6.31 V ในสภาวะมีโหลด
แรงดันอางอิงมีคาลดลง คือ 6.265 V กระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก คือ Im= 31.33 µA
และ IT =3.238mA ซึ่งคา ITมีคามากกวา Im ประมาณ 103 เทา เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด
แสดงวาการออกแบบถูกตอง
4.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลดคิดเปน รอยละ 5 ดังรูปที่
3.64 ไดผลตามตารางที่ 3.9
ตารางที่ 3.9 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวงของ
แรงดันอางอิง 6.31 V
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±3 ถึง ±30
สมมติฐานการออกแบบ
5
-5
จําลองสถานการณ
5.95
-4.27
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูใ นขอบเขต
จากตารางที่ 3.9 แสดงผลการวิเคราะหคาการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบใน
สภาวะไมมีโหลด รอยละ 5 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 1 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการ
ออกแบบถูกตอง
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4.5) การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน กรณีนําโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก
วัดคาแรงดันอางอิงกําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด ความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ -1 แสดงผลดังรูปที่ 3.64 และ 3.65
คิดเปน รอยละ

6.265 V − 6.31 V
6.31 V

× 100

= -0.71

ผลการวิเคราะหความคลาดเคลื่อนมีคารอยละ -0.71 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 2
เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ดังนั้น การออกแบบคาแรงดันอางอิงไฟฟากระแสตรงสําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
พิสัย 10 V และดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 20 V แรงดันอางอิงVref= 6.31 Vเลือก
คาความตานทานมาตรฐาน R1 = 5.36 kΩ 1% 1/4 Wตัวตานทานชนิดปรับคาได R2= 200 Ω และ
R3= 1.87 kΩ 1% 1/4 W
5) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก พิสัย 50 V และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 200 V
5.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คาแรงดันอางอิง Vref= 39.2 V
ขอ 1 กําหนดสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลด ∆V= ±10%
เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิง ตามวงจรรูปที่ 3.66 การแกวงของ
แรงดันดานเดียว คือ

ΔV
2

= 0.1 × 39.2 V = 3.92 V
Vmax = 39.2 V + 3.92 V = 43.12 V
Vmin = 39.2 V – 3.92 V = 35.28 V
VCC
+48 V
R1
1.15 kΩ
IT
3.92 mA

R2
2 kΩ
R3
9.09 kΩ
1/2 W

Vmax = 43.12 V
Vref = 39.2 V
Vmin = 35.28 V

รูปที่ 3.66 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 39.2 V
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ขอ 2 กําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด เกิดคาคลาดเคลื่อน
ไมเกิน รอยละ -1
การหาคากระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก ซึ่งเปนโหลดของ R2 และ R3 เพื่อหา
คา Imจากนั้นหาคา ITซึ่งกําหนดใหมีคามากกวา Im ไมนอยกวา 100 เทา เพื่อใหคาคลาดเคลื่อนของ
แรงดันอางอิง ไมเกินรอยละ -1 เพราะหลักการออกแบบวงจรแบงแรงดันจะพิจารณาขณะไมมีโหลด
กําหนดคา R2 = 2 kΩ เนื่องจากเปนคาที่มีจําหนายทั่วไป
Rm = (20kΩ/V) × 50 V = 1 MΩ
Im= Vref = 39.2 V = 39.2 µA
Rm

1 MΩ

IT ≥ 100Im = 100 × 39.2 µA = 3.92 mA
5.2) หาคาความตานทาน R1และ R3
R1 =
∴ R1

VCC − Vmax
IT

=

48 V − 43.12 V
3.92 mA

= 1.24 kΩ เลือกคามาตรฐาน 1.15 kΩ 1% 1/4 W

R3 =

Vmin
IT
IT2R3

=

35.28 V
3.92 mA

= 9 kΩ

= (3.92 mA)2 × 9 kΩ = 138.29 mW
PR3 =
เลือกคามาตรฐาน 9.09 kΩ
∴ PR3 = 138.29 mW × 4 = 553.16 mW
1% 1/2 W
5.3) การจําลองสถานการณการออกแบบแรงดันอางอิง 39.2 V โดยใช
โปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.66

รูปที่ 3.67 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 39.2 V ในสภาวะไมมีโหลด
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จากรูปที่ 3.67 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 39.2 V ในสภาวะไมมีโหลด
ตองปรับคา set = 0.547 เพื่อใหไดคาแรงดันอางอิง 39.2 V ผลที่ได คือ แรงดันสูงสุดมีคา 43.49 V
แรงดันต่ําสุด มีคา 35.65 V และ IT =3.922mA การแกวงของแรงดันดานบวกมีคา รอยละ
43.49 V − 39.2 V
39.2 V
35.65 V − 39.2 V
39.2 V

× 100

= 10.94และการแกวงของแรงดันดานลบมีคา รอยละ

× 100

= -9.06

รูปที่ 3.68 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 39.2 V ในสภาวะมีโหลด
จากรูปที่ 3.68 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 39.2 V ในสภาวะมีโหลด
แรงดันอางอิงมีคาลดลง คือ 39.13 V กระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก คือ Im= 39.13 µA
และ IT =3.954mA ซึ่งคา ITมีคามากกวา Im ประมาณ 101 เทา เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด
แสดงวาการออกแบบถูกตอง
5.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลดคิดเปน รอยละ 10
ดังรูปที่ 3.67 ไดผลตามตารางที่ 3.10
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ตารางที่ 3.10 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวงของ
แรงดันอางอิง 39.2 V
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±3 ถึง ±30
สมมติฐานการออกแบบ
10
-10
จําลองสถานการณ
10.94
-9.06
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูใ นขอบเขต
จากตารางที่ 3.10 แสดงผลการวิเคราะหคาการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบใน
สภาวะไมมีโหลด รอยละ 10 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 1 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการ
ออกแบบถูกตอง
5.5) การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน กรณีนําโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก
วัดคาแรงดันอางอิงกําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด ผิดพลาด
ไมเกิน รอยละ -1 แสดงผลดังรูปที่ 3.67 และ 3.68
คิดเปน รอยละ

39.13 V − 39.2 V
39.2 V

× 100

= -0.18

ผลการวิเคราะหผลความคลาดเคลื่อนมีคารอยละ -0.18 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 2
เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ดังนั้น การออกแบบคาแรงดันอางอิงของแรงดันไฟฟากระแสตรงสําหรับมัลติมิเตอรชนิด
แอนะลอก พิสัย 50 V และดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 200 V แรงดันอางอิงVref=
39.2 V เลือกคาความตานทานมาตรฐาน R1 = 1.15 kΩ 1% 1/4 Wตัวตานทานชนิดปรับคาได R2=
2 kΩ และ R3= 9.09 kΩ 1% 1/2 W
Vin +24 V

Vin +48 V

R1 5.36kΩ 1%

R1 1.15kΩ 1%

R2
200Ω

Vmax = 6.686V
Vref = 6.31V
Vmin = 6.04V

R3 1.87Ω 1%

R2
2kΩ

Vmax = 43.49V
Vref = 39.2V
Vmin = 35.65V

R3 9.09kΩ 1%
½W

(ก)
(ข)
รูปที่ 3.69 ชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสตรง +24V และ +48V
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จากรูปที่ 3.69 แสดงชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสตรงโดยจะรับแรงดันไฟฟากระแสตรง
Vin +24V จากรูปที่ 3.52 มาแบงแรงดันใหเกิดแรงดันอางอิงตามที่ตองการที่ Vref = 6.31V ตามรูปที่
3.69(ก) และ รูปที่ 3.69(ข) ไดรับแรงดันไฟฟากระแสตรง Vin +48V จากรูปที่ 3.52 มาแบงแรงดันให
เกิดแรงดันอางอิงที่ Vref = 39.2V
6) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก พิสัย 250 V และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 600 V
6.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คาแรงดันอางอิง Vref= 232.0 V
ขอ 1 กําหนดสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลด ∆V= ±5%
เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิง ตามวงจรรูปที่ 3.70 การแกวงของ
แรงดันดานเดียว คือ

ΔV
2

= 0.05 x 232.0 V = 11.6 V
Vmax = 232.0 V + 11.6 V = 243.6 V
Vmin = 232.0 V – 11.6 V = 220.4 V
VCC
+310 V
R1
5.36 kΩ
3W

VZ1
IT
11.6 mA

27 V
1W

R2
5 kΩ 3 W

Vmax = 243.6 V
Vref = 232.0 V
Vmin = 220.4 V

VZ2 110 V
5W

VZ3 110 V
5W

รูปที่ 3.70 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 232.0 V
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ซีเนอรไดโอด VZ1 = 27 V
PVZ1 =

V Z12
R2

=

(27 V) 2
5 kΩ

= 145.8 mW

PVZ1 =145.8 mW × 5 = 729 mW
เลือกซีเนอรไดโอดเบอร NTE5139A มีคา VZ = 27 V 1 W
ซีเนอรไดโอด VZ2และ VZ3 = 110 V
PVZ2-3 = IT × VZ = 11.6 mA × 110 V = 1.276 W
∴ PVZ2-3 =1.276 W × 4 = 5.104 W
เลือกซีเนอรไดโอดเบอร NTE5157A มีคา VZ = 110 V 5 W
ขอ 2 กําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด เกิดคาคลาดเคลื่อนไม
เกิน รอยละ -1
การหาคากระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก ซึ่งเปนโหลดของ R2เพื่อหาคา Im
จากนั้นหาคา IT ซึ่งกําหนดใหมีคามากกวา Im ไมนอยกวา 100 เทา เพื่อใหคาความคลาดเคลื่อนของ
แรงดันอางอิง ไมเกินรอยละ -1 เพราะหลักการออกแบบวงจรแบงแรงดันจะพิจารณาขณะไมมีโหลด
กําหนดคา R2 = 5 kΩ เนื่องจากเปนคาที่มีจําหนายทั่วไป
Rm = (20kΩ/V) × 250 V = 5 MΩ
∴

Im = Vref = 232.0 V = 46.4 µA
Rm

5 MΩ

IT ≥ 250Im = 250 × 46.4 µA = 11.6 mA
6.2)หาคาความตานทาน R1
R1 = VCC − Vmax =
IT

310 V − 243.6 V
11.6 mA
2
mA) × 5.36 kΩ

PR1 = IT2R1 = (11.6
∴ PR1 = 721.24 mW × 4 = 2.88 W
เลือกคามาตรฐาน 5.36 kΩ 1% 3 W

= 5.7 kΩ

= 721.24 mW
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6.3) การจําลองสถานการณการออกแบบแรงดันอางอิง 232.0 V โดยใช
โปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.70

รูปที่ 3.71 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 232.0 V ในสภาวะไมมีโหลด
จากรูปที่ 3.71 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 232.0 V ในสภาวะไมมีโหลด
ตองปรับคา set = 0.559 เพื่อใหไดคาแรงดันอางอิง 232.0 V ผลที่ได คือ แรงดันสูงสุดมีคา 247.1 V
แรงดันต่ําสุด มีคา 220.1 V และ IT =11.74mAการแกวงของแรงดันดานบวกมีคา รอยละ
247.1 V − 232.0 V
232.0 V
220.1 V − 232.0 V
232.0 V

× 100

= 6.50 และการแกวงของแรงดันดานลบมีคา รอยละ

× 100

= -5.13

จากรูปที่ 3.72 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 232.0 V ในสภาวะมีโหลด
แรงดันอางอิงมีคาลดลง คือ 231.9 Vกระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก คือ Im= 46.38 µA
และ IT =11.74mA ซึ่งคา ITมีคามากกวา Imประมาณ 253 เทา เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด แสดง
วาการออกแบบถูกตอง
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รูปที่ 3.72 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 232.0 V ในสภาวะมีโหลด
6.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลดคิดเปน รอยละ 5 ดังรูปที่
3.71 ไดผลตามตารางที่ 3.11
ตารางที่ 3.11 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวงของ
แรงดันอางอิง 232.0 V
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±3 ถึง ±30
สมมติฐานการออกแบบ
5
-5
จําลองสถานการณ
6.50
-5.13
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูใ นขอบเขต
จากตารางที่ 3.11 แสดงผลการวิเคราะหคาการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบ
ในสภาวะไมมีโหลด รอยละ 5 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 1 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการ
ออกแบบถูกตอง
6.5) การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน กรณีนําโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก
วัดคาแรงดันอางอิงกําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด ความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ -1 แสดงผลดังรูปที่ 3.71 และ 3.72
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คิดเปน รอยละ

231.9 V − 232.0 V
232.0 V

× 100

= -0.043

ผลการวิเคราะหมีคาความคลาดเคลื่อนรอยละ -0.043 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 2
เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ดังนั้น การออกแบบคาแรงดันอางอิงของแรงดันไฟฟากระแสตรงสําหรับมัลติมิเตอรชนิด
แอนะลอกพิสัย 250 V และดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 600 V แรงดันอางอิง Vref=
232.0 V เลือกใชคาความตานทานมาตรฐาน R1 = 5.36 kΩ 1% 3 W ตัวตานทานชนิดปรับคาได R2
= 5 kΩ 3 Wซีเนอรไดโอดเบอร NTE5139A มีคา VZ = 27 V 1 W และซีเนอรไดโอดเบอร
NTE5157A มีคา VZ = 110 V 5 W
7) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกพิสัย 1000 V และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 600 V
7.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คาแรงดันอางอิง Vref= 272.0 V
ขอ 1 กําหนดสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลด ∆V= ±5%
เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิง ตามวงจรรูปที่ 3.73 การแกวงของ
แรงดันดานเดียว คือ

ΔV
2

= 0.05 × 272.0 V = 13.6 V

Vmax = 272.0 V + 13.6 V = 285.6 V
Vmin = 272.0 V– 13.6 V = 258.4 V
ซีเนอรไดโอด VZ1 = 24 V
PVZ1 =

V Z12
R2

=

(24 V) 2
5 kΩ

= 115.2 mW

PVZ1 =115.2 mW × 5 = 576 mW
เลือกซีเนอรไดโอดเบอร NTE5137A มีคา VZ = 24 V 1 W
ซีเนอรไดโอด VZ2 และ VZ3 = 130 V
PVZ2-3 = IT x VZ = 11.6 mA × 130 V = 1.508 W
∴ PVZ2-3 =1.508 W × 3 = 4.524 W
เลือกซีเนอรไดโอดเบอร NTE5159A มีคา VZ = 130 V 5 W
∴
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VCC
+310 V
R1
3.9 kΩ
1W

VZ1

24 V
1W

IT
11.6 mA

R2
5 kΩ 1 W

Vmax = 285.6 V
Vref = 272.0 V
Vmin = 258.4 V

VZ2 130 V
5W

VZ3 130 V
5W

รูปที่ 3.73 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 272.0 V
ขอ 2 กําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด เกิดคาคลาดเคลื่อนไม
เกิน รอยละ -1
การหาคากระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก ซึ่งเปนโหลดของ R2 เพื่อหาคา Im
จากนั้นหาคา IT ซึ่งกําหนดใหมีคามากกวา Im ไมนอยกวา 100 เทา เพื่อใหคาความคลาดเคลื่อนของ
แรงดันอางอิง ไมเกินรอยละ -1 เพราะหลักการออกแบบวงจรแบงแรงดันจะพิจารณาขณะไมมีโหลด
กําหนดคา R2 = 5 kΩ เนื่องจากเปนคาที่มีจําหนายทั่วไป
Rm = (20kΩ/V) × 1000 V = 20 MΩ
Im= Vref = 232.0 V = 13.6 µA
Rm

20 MΩ

IT ≥ 480Im = 480 × 13.6 µA = 6.528 mA
7.2) หาคาความตานทาน R1
R1 =

VCC − Vmax
IT

=

310 V − 285.6 V
6.528 mA
mA)2 × 3.9 kΩ

= 3.737 kΩ

= 166.19 mW
PR1 = IT2R1 = (6.528
∴ PR1 = 166.19 mW × 4 = 664 mW
เลือกคามาตรฐาน 3.9 kΩ 1% 1 W
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7.3) การจําลองสถานการณการออกแบบแรงดันอางอิง 272.0 V โดยใช
โปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.73

รูปที่ 3.74 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 272.0 V ในสภาวะไมมีโหลด
จากรูปที่ 3.74 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 272.0 V ในสภาวะไมมีโหลด
ตองปรับคา set = 0.505 เพื่อใหไดคาแรงดันอางอิง 272.0 V ผลที่ได คือ แรงดันสูงสุดมีคา 284.1 V
แรงดันต่ําสุด มีคา 260.1 V และ IT =6.637mAการแกวงของแรงดันดานบวกมีคา รอยละ
284.1 V − 272.0 V
272.0 V
260.1 V − 272.0 V
272.0 V

× 100

= 4.44 และการแกวงของแรงดันดานลบมีคา รอยละ

× 100

= -4.375

จากรูปที่ 3.75 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 272.0 V ในสภาวะมีโหลด
แรงดันอางอิงมีคาคงเดิม คือ 272.0 V กระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก Im= 13.60 µA
และ IT =6.637mA ซึ่งคา ITมีคามากกวา Imประมาณ 488 เทา เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด แสดง
วาการออกแบบถูกตอง
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รูปที่ 3.75 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 272.0 V ในสภาวะมีโหลด
7.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลดคิดเปน รอยละ 5
จากรูปที่ 3.74 ไดผลตามตารางที่ 3.12
ตารางที่ 3.12 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวง
ของแรงดันอางอิง 272.0 V
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±3 ถึง ±30
สมมติฐานการออกแบบ
5
-5
จําลองสถานการณ
4.44
-4.375
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
จากตารางที่ 3.12 แสดงผลการวิเคราะหคาการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบใน
สภาวะไมมีโหลด รอยละ 5 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 1 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการ
ออกแบบถูกตอง
7.5) การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน กรณีนําโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก
วัดคาแรงดันอางอิงกําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด ความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ -1 แสดงผลดังรูปที่ 3.74 และ 3.75
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คิดเปน รอยละ

272.0 V − 272.0 V
272.0 V

× 100

=0

ผลการวิเคราะหความคลาดเคลื่อนคาแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด
ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 2 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการ
ออกแบบถูกตอง
ดังนั้น การออกแบบคาแรงดันอางอิงของแรงดันไฟฟากระแสตรงสําหรับมัลติมิเตอรชนิด
แอนะลอก พิสัย 1000 V และดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 600 V แรงดันอางอิง
Vref= 272.0 V เลือกใชคาความตานทานมาตรฐาน R1 = 3.9 kΩ 1% 1 Wตัวตานทานชนิดปรับคาได
R2 = 5 kΩ 1 W ซีเนอรไดโอดเบอร NTE5137A มีคา VZ = 24 V 1 W ซีเนอรไดโอด เบอร
NTE5141A มีคา VZ = 30 V 5 W และซีเนอรไดโอดเบอร NTE5159A มีคา VZ = 130 V 5 W
Vin +310 V

R1 5.36kΩ 1%
VZ1
NTE5139A
27V 1W

5kΩ
3W

Vmax = 247.1V

R2

Vref = 232.0V
Vmin = 220.1V

R3
VZ4
NTE5137A
24V 1W

3.9kΩ 1%
1W

Vmax = 284.1V

5kΩ
1W

R4

Vref = 272.0V
Vmin = 260.1V

VZ2

NTE5157A
110V 5W

VZ5

NTE5157A
130V 5W

VZ3

NTE5157A
110V 5W

VZ6

NTE5157A
130V 5W

รูปที่ 3.76 ชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสตรง +310V
จากรูปที่ 3.76 แสดงชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสตรงอางอิงโดยรับแรงดันไฟฟา
กระแสตรง Vin+310VDC จากรูปที่ 3.76 มาใชแบงแรงดันตามความตองการที่ 232V และ 272V
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4.4 หลักการกําหนดคากระแสอางอิงกระแสไฟตรงเพื่อใชเปนคากระแส
ทดสอบสําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกและชนิดดิจิตอลมิเตอร
1) เพื่อทําใหสามารถใชมิเตอร วัดคากระแสไดครบทุกพิสัย สําหรับชนิดแอนะลอก
แสดงคากระแสในชวงไมต่ํากวารอยละ 25 ของคากระแสเต็มสเกล ถึงคากระแสเกือบเต็มสเกลในชวง
ไมเกินรอยละ 95 กรณีชนิดดิจิตอล สามารถแสดงคาไมต่ํากวา 2 หลัก เพื่อใหเกิดการอานคาได
ละเอียดและถูกตอง ผูเรียนไดฝกการใชมัลติมิเตอรในการวัดกระแสไฟตรงไดครบทุกพิสัย
2) การออกแบบวงจรไมนําแรงดันตกครอมขั้ววัดกระแส (Voltage burden) และคา
ความตานทานของแอมปมิเตอรมาพิจารณา ซึ่งโดยปกติคาความตานทานภายในของแอมปมิเตอรจะมี
ผลทําใหคากระแสที่วัดไดต่ํากวาคากระแสในขณะไมตอแอมปมิเตอรอนุกรมกับวงจรเล็กนอย เพราะ
แอมปมิเตอรที่ตออนุกรมกับโหลดจะเปนการเพิ่มคาความตานทานของโหลดใหมากขึ้นเล็กนอยกลาว
คือ เปนการนําแอมปมิเตอรในอุดมคติมาวัดทดสอบในการสรางวงจรอางอิงไฟฟากระแสตรง
4.4.1 จุดประสงคของการออกแบบวงจรจายกระแสไฟตรงอางอิง
1) เพื่อตองการกระแสไฟตรงอางอิงที่มีความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ ±1.2
ตามคาความคลาดเคลื่อนของมัลติมิเตอรที่ใชเปนเครื่องมือวัดอางอิง
2) ออกแบบดวยวงจรที่ประหยัดและสามารถตรวจสอบการออกแบบดวย
โปรแกรมการจําลองสถานการณแตมีความเที่ยงตรงตามเงื่อนไขขอ 1 ปรับคากระแสดวยทริมเมอร
แบบเกือกมา ชนิด 1 รอบ ซึ่งสามารถปรับไดสะดวกเลือกใชตัวตานทานที่มีจําหนาย เปนตัวตานทาน
คงที่ชนิดฟลมโลหะคลาดเคลื่อน ±1%
3) การออกแบบตองเลือกใชทริมเมอรที่มีคาต่ํา เพื่อใหทนกําลังงานไดสูง ปรับคา
ไดละเอียดเกิดความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ตออุณหภูมิต่ํา แมจะใชสารคารบอนซึ่งมีคา
สัมประสิทธิ์ตออุณหภูมิคอนขางสูง โดยกําหนดตัวตานทานที่จะนํามาตออนุกรมกับทริมเมอรใหมีคา
มากสุด ซึ่งเปนตัวตานทานแบบคงที่
4) ตนกําเนิดแหลงจายแรงดันที่จะถูกใชเปนแหลงจายกระแสจะถูกควบคุมดวย
ไอซีคงคาแรงดันแบบ 3 ขา
5) กรณีการออกแบบวงจรจายกระแสสูง ตัวทริมเมอรไมสามารถทนกําลังงาน
สูญเสียที่เกิดขึ้นกับทริมเมอรเองได จึงออกแบบโดยใชวงจรที่มีทรานซิสเตอรชวยขยายกระแสเปนตัว
รับภาระโหลด ซึ่งคลายกับการออกแบบวงจรไบแอสทรานซิสเตอรที่ทําหนาที่เปนวงจรขยายคลาสเอ
ในกรณีนี้ไมเกี่ยวของกับการขยายสัญญาณความถี่เปนเพียงการขยายกระแสไฟตรงเทานั้น โดยการ
ไบแอสจะมีการตอ RE เพื่อทําใหเสถียรภาพของวงจรขยายดีขึ้น คือ ใหคากระแสโหลดคอนขางคงที่
เนื่องจากคา VBE ของทรานซิสเตอรจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมินอยมาก ความหมายของวงจรจาย
กระแสโดยใช ทริมเมอร คือการควบคุมกระแสเบสของวงจรไบแอสทรานซิสเตอร เพื่อใหควบคุม
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กระแสที่ไหลผานขาคอลเลกเตอรของทรานซิสเตอรอีกครั้ง โดยทรานซิสเตอรจะทําหนาที่เปนตัวขับ
โหลดแทนวงจร ทริมเมอรที่ใชขับโหลดกรณีวงจรจายกระแสต่ํา ๆ
4.4.2 เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกิดขึ้นหลังจากการออกแบบ
1) กําหนดใหทริมเมอรอยูกึ่งกลางตามคากระแสอางอิงที่กําหนด ขณะตั้งคา
โปรแกรม set อยูระหวาง 0.4 ถึง 0.6
2) การปรับแตงคาของกระแสหลังจากการจําลองสถานการณเพื่อใหสามารถ
ปรับทริมเมอรใหเกิดการแกวงของคากระแสอยูระหวาง รอยละ ±3 ถึง ±30 ซึ่งเปนขอบเขตของการ
ออกแบบเบื้องตน การกําหนดขอบเขตที่กวางเพื่อใหสอดคลองกับคาตัวตานทานที่มีจําหนาย โดย
เฉพาะตัวทริมเมอรไมมีคาใหเลือกไดหลากหลายเหมือนตัวตานทานแบบคงที่
4.4.3 การออกแบบกระแสอางอิงของกระแสไฟตรง
1) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก พิสัย 50 µA และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 200 µA
1.1)กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คากระแสอางอิงIref = 30.0 µA
เนื่องจากตัวตานทาน RTเปนคาความตานทานกึ่งกลางที่ทําใหเกิดคากระแสรวมมีคาเทากับ 30 µA
เมื่อ RT= R1 + R1 ตามวงจรรูปที่ 3.77
2

RT = VCC =
I ref

5V
30 μA

= 166.6 kΩ
VCC
+5 V

IT
30 µA

R1
158 kΩ
R2
15 kΩ

รูปที่ 3.77 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางกระแสอางอิง 30.0 µA
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1.2) กําหนดสมมติฐานการออกแบบ เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและ
ต่ําสุดของคากระแสอางอิง ใหแกวงไดประมาณ ∆I= ±5% ตามวงจรรูปที่ 3.77 เพื่อหาคา R2ดังนี้
R2 = %∆I × RT
= (0.05 x2) × 166 kΩ
เลือกคามาตรฐาน 15 kΩ
∴ R2 = 16.66 kΩ
หาคา R1จาก

R1 = RT -

 R2 
 
 2 

= 166.6 kΩ ∴

R1 = 158.5 kΩ






VCC

Imax =  VCC  = 

 15 kΩ 


 2 

เลือกคามาตรฐาน 158 kΩ

5V 

 R 1   158 kΩ 

= 31.64 µA

 
5V

 = 

 R 1 + R 2   158 kΩ + 15kΩ 

Imin = 

= 28.90 µA

∆I = 31.64 µA - 28.90 µA = 2.74 µA
±∆I =  2.74 μA  = 1.37 µA


2



1.3) การจําลองสถานการณการออกแบบกระแสอางอิง พิสัย 50 µA โดย
ใชโปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.77

รูปที่ 3.78 วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Iref= 30.0 µA
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จากรูปที่ 3.78 แสดงผลการจําลองสถานการณจากการออกแบบกระแสอางอิง 30.0 µA
เลือกใชคาความตานทานมาตรฐาน R1 = 158 kΩ 1% 1/4 Wตัวตานทานชนิดปรับคาได R2=
15 kΩ และตองปรับคา set = 0.577 เพื่อใหไดคากระแสอางอิง 30.0 µA

รูปที่ 3.79 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imax
จากรูปที่ 3.79 แสดงผลการจําลองสถานการณที่คา Imax จากการออกแบบกระแสอางอิง
30.0 µA ตองปรับคา set = 0 ซึ่งไดคา Imax=31.65 µA การแกวงของกระแสดานบวกมีคา
รอยละ

31.65 μA − 30 μA
30 μA

× 100

= 5.5

จากรูปที่ 3.80 แสดงผลการจําลองสถานการณที่คา Imin จากการออกแบบกระแสอางอิง
30.0 µA ตองปรับคา set = 1 ซึ่งไดคา Imin=28.90 µA การแกวงของกระแสดานลบมีคา รอยละ
28.90 μA − 30 μA
30 μA

× 100

= -3.66
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รูปที่ 3.80 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imin
1.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของกระแสดานบวกและดานลบ ตามรูปที่ 3.78-3.80 ผลที่ไดอยูในขอบเขต
การออกแบบ ดังตารางที่ 3.16 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ตารางที่ 3.13 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลจากการจําลองสถานการณของ
กระแสอางอิง 30.0 µA
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±3 ถึง ±30
สมมติฐานการออกแบบ
5
-5
จําลองสถานการณ
5.5
-3.66
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูใ นขอบเขต
2) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก พิสัย 2.5 mA และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 2 mA
2.1)กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คากระแสอางอิงIref = 1.76 mA
เนื่องจากตัวตานทาน RTเปนคาความตานทานกึ่งกลางที่ทําใหเกิดคากระแสรวมมีคา 1.76 mA เมื่อ
RT= R1 + R1 ตามวงจรรูปที่ 3.81
2
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RT = VCC =
I ref

5V
1.76 mA

= 2.84 kΩ
VCC
+5 V

R1
2.74 kΩ

IT
1.76 mA

R2
200 Ω

รูปที่ 3.81 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางกระแสอางอิง 1.76mA
2.2) กําหนดสมมติฐานการออกแบบ เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและ
ต่ําสุดของคา กระแสอางอิง ใหแกวงไดประมาณ ∆I= ±5% ตามวงจรรูปที่ 3.81เพื่อหาคา R2ดังนี้
R2 = %∆I x RT
= (0.05 x 2) x 2.84 kΩ
เลือกคามาตรฐาน 200 Ω
∴ R2 = 284 Ω
หาคา R1จาก

R1 = RT -

 R2 
 
 2 

 200 Ω 


 2 

= 2.84 kΩ ∴



R1 = 2.74 kΩ เลือกคามาตรฐาน 2.74 kΩ


Imax =  VCC  = 



 R 1   2.74 kΩ 
5V

= 1.824 mA

 VCC

 
5V

 = 

 R 1 + R 2   2.74 kΩ + 200Ω 

Imin = 

= 1.70 mA

∆I = 1.824 mA - 1.70 mA = 0.124 mA
%∆I =

 100 Ω × 0.124 mA 


1.76 mA



±∆I =

 7.08 mA 


2



= 7.08

= 3.54 mA
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2.3) การจําลองสถานการณการออกแบบกระแสอางอิง พิสัย 2.5 mA
โดยใชโปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.81

รูปที่ 3.82 วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Iref= 1.76mA
จากรูปที่ 3.82 แสดงผลการจําลองสถานการณจากการออกแบบกระแสอางอิง 1.76mA
เลือกใชคาความตานทานมาตรฐาน R1 =2.74 kΩ 1% 1/4 Wตัวตานทานชนิดปรับคาได R2=
200 Ω และตองปรับคา set = 0.508 เพื่อใหไดคากระแสอางอิง 1.76mA

รูปที่ 3.83 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imax
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จากรูปที่ 3.83 แสดงผลการจําลองสถานการณที่คา Imax จากการออกแบบกระแสอางอิง
1.76mA ตองปรับคา set = 0 ซึ่งไดคา Imax=1.825mA การแกวงของกระแสดานบวกมีคา
รอยละ

1.825 mA − 1.76mA
1.76 mA

× 100=

3.69

รูปที่ 3.84 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imin
จากรูปที่ 3.84 แสดงผลการจําลองสถานการณที่คา Imin จากการออกแบบกระแสอางอิง
1.76mA ตองปรับคา set = 1 ซึ่งไดคา Imin=1.701 mA การแกวงของกระแสดานลบมีคา รอยละ
1.701 mA − 1.76mA
1.76 mA

× 100=

-3.35

2.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของกระแสดานบวกและดานลบ ตามรูปที่ 3.82-3.84ผลที่ไดอยูในขอบเขต
การออกแบบ ดังตารางที่ 3.17 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ตารางที่ 3.14 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลจากการจําลองสถานการณของ
กระแสอางอิง 1.76 mA
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±3 ถึง ±30
สมมติฐานการออกแบบ
5
-5
จําลองสถานการณ
3.69
-3.35
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
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3) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก พิสัย 25 mA และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 200 mA
3.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คากระแสอางอิงIref = 14.2 mA
เนื่องจากตัวตานทาน RTเปนคาความตานทานกึ่งกลางที่ทําใหเกิดคากระแสรวมมีคาเทากับ14.2 mA
เมื่อ RT= R1 + R1 ตามวงจรรูปที่ 3.85
2

RT = VCC =
I ref

5V
14.2 mA

= 352 Ω
VCC
+5 V

IT
14.2 mA

R1
300 Ω
R2
100 Ω

รูปที่ 3.85 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางกระแสอางอิง 14.2 mA
3.2) กําหนดสมมติฐานการออกแบบ เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและ
ต่ําสุดของคากระแสอางอิง ใหแกวงไดประมาณ ∆I= ±15% ตามวงจรรูปที่ 3.85 เพื่อหาคา R2 ดังนี้
R2 = %∆I × RT
= (0.15 × 2) × 352 kΩ
∴ R2 = 105.6 Ω เลือกคามาตรฐาน 100 Ω
หาคา R1จาก

R1 = RT -

 R2 
 
 2 

= 352 Ω ∴

R1 = 302 Ω
Imax =

 100 Ω 


 2 

เลือกคามาตรฐาน 300 Ω

 VCC   5 V 

 = 

 R 1   300 Ω 

= 16.66 mA
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 VCC

 
5V

 = 

 R 1 + R 2   300 Ω + 100Ω 

Imin = 

= 12.5 mA

∆I = 16.66 mA - 12.5 mA = 4.16 mA
%∆I =

 50 Ω × 4.16 mA 


 14.2 mA


±∆I =

 14.64 mA 


2



= 14.64

= 7.32 mA

3.3) การจําลองสถานการณการออกแบบกระแสอางอิง พิสัย 25 mA
โดยใชโปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.85

รูปที่ 3.86 วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Iref= 14.2 mA
จากรูปที่ 3.86 แสดงผลการจําลองสถานการณจากการออกแบบกระแสอางอิง 14.2 mA
เลือกใชคาความตานทานมาตรฐาน R1 = 300 Ω 1% 1/4 Wตัวตานทานชนิดปรับคาได R2= 100 Ω
และตองปรับคา set = 0.522 เพื่อใหไดคากระแสอางอิง 14.2 mA
จากรูปที่ 3.87 แสดงผลการจําลองสถานการณที่คาImaxจากการออกแบบกระแสอางอิง
14.2mA ตองปรับคา set = 0 ซึ่งไดคา Imax=16.67mA การแกวงของกระแสดานบวกมีคารอยละ
16.67 mA − 14.2mA
14.2 mA

× 100=

17.39
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รูปที่ 3.87 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imax

รูปที่ 3.88 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imin
จากรูปที่ 3.88 แสดงผลการจําลองสถานการณที่คา Imin จากการออกแบบกระแสอางอิง
1.76mA ตองปรับคา set = 1 ซึ่งไดคา Imin=12.50 mA การแกวงของกระแสดานลบมีคา รอยละ
12.50 mA − 14.2mA
14.2 mA

× 100=

-11.97
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3.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของกระแสดานบวกและดานลบ ตามรูปที่ 3.86-3.88 ผลที่ไดอยูในขอบเขต
การออกแบบ ดังตารางที่ 3.15 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ตารางที่ 3.15 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลจากการจําลองสถานการณของ
กระแสอางอิง 14.2 mA
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±3 ถึง ±30
สมมติฐานการออกแบบ
15
-15
จําลองสถานการณ
17.39
-11.97
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
4) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก พิสัย 250 mA และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 200 mA
4.1 กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คากระแสอางอิงIref = 184.0 mA
เนื่องจากตัวตานทาน RTเปนคาความตานทานกึ่งกลางที่ทําใหเกิดคากระแสรวมมีคา 184.0 mA เมื่อ
RT= R1 + R1 ตามวงจรรูปที่ 3.89
2

VCC
+5 V
R1
910 Ω
R2
1 kΩ

+
mA
_

IT
184 mA

BD135
hFE = 120
RE
10 Ω

รูปที่ 3.89 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางกระแสอางอิง 184 mA
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4.2) กําหนดสมมติฐานการออกแบบ เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและ
ต่ําสุดของคากระแสอางอิง ใหแกวงไดประมาณ ∆I= ±20% ตามวงจรรูปที่ 3.89 การแกวงของ
กระแสดานเดียว คือ

ที่

ΔI
2

= 0.2 x 184 mA = 36.8 mA เพื่อหาคา R2ดังนี้

Imax = 184 mA + 36.8 mA = 220.8 mA
Imin = 184 mA – 36.8 mA = 147.2 mA
IC (max) = 220.8 mA
IB(max) =
RE =

IC

=

h FE
VCC

I C(max)
IT2RE =

220.8mA
120

= 1.84 mA

5V

=

= 22.64 Ω เลือกคามาตรฐาน 10 Ω

220.8 mA
(184 mA)2 ×

10 Ω = 338.56 mW
PRE =
PRE = 338.56 mW × 3 = 1.01 W เลือกคามาตรฐาน 10 Ω1% 1 W
∴
หมายเหตุ: RE ควรเลือกคาความตานทานมาตรฐาน ที่ทําใหเกิดจุดทํางานของทรานซิสเตอรประมาณ
กึ่งกลางเสนโหลดกระแสตรง
จาก

VCC − VBE

IB(max) =

R 1 + (R E × h FE )
5 V − 0.7 V

1.84 mA =

R 1 + (10 Ω × 120)
4.3 V

R1 + 1200 =

1.84 mA

R1 = 2336 – 1200
∴ R1 = 1.136 kΩ เลือกคามาตรฐาน 910 Ω 1% 1/4 W
IC (min) = Imin = 147.2 mA
IB(min) =
เมื่อ

IC
h FE

IB(min) =
1.22 mA =
R2 + 2110 =
∴

=

147.2 mA
120

= 1.22 mA

VCC − VBE
R 2 + R 1 + (R E × h FE )
5 V − 0.7 V
R 2 + 910Ω + (10 Ω × 120)
4.3 V
1.22 mA

R2 = 3524 – 2110
R2 = 1.414 kΩ เลือกคามาตรฐาน 1 kΩ
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หมายเหตุ: ควรเลือกคา R2 ใหต่ํากวาคาที่คํานวณ เนื่องจากกรณีนี้ไดกําหนดการแกวงตัวของคา
กระแสที่คาสูงสุด ±20%
4.3) การจําลองสถานการณการออกแบบกระแสอางอิง พิสัย 250 mA
โดยใชโปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.89

รูปที่ 3.90 วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Iref= 184.0mA
จากรูปที่ 3.90 แสดงผลการจําลองสถานการณจากการออกแบบกระแสอางอิง 184.0mA
เลือกใชคาความตานทานมาตรฐาน R1 = 910 Ω 1% 1/4 Wตัวตานทานชนิดปรับคาได R2= 1
kΩRE= 10 Ω1% 1 W ทรานซิสเตอรเบอร BD135 และตองปรับคา set = 0.525 เพื่อใหไดคากระแส
อางอิง 184.0mA
จากรูปที่ 3.91 แสดงผลการจําลองสถานการณที่คา Imax จากการออกแบบกระแสอางอิง
184.0mA ตองปรับคา set = 0 ซึ่งไดคา Imax=227.9mA การแกวงของกระแสดานบวกมีคา
รอยละ

227.9 mA − 184.0mA
184. 0 mA

× 100

= 23.85
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รูปที่ 3.91 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imax

รูปที่ 3.92 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imin
จากรูปที่ 3.92 แสดงผลการจําลองสถานการณที่คา Imin จากการออกแบบกระแสอางอิง
184.0mA ตองปรับคา set = 1 ซึ่งไดคา Imin=157.2 mA การแกวงของกระแสดานลบมีคา รอยละ
157.2 mA − 184.0mA
184. 0 mA

× 100

= -14.56
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4.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของกระแสดานบวกและดานลบ ตามรูปที่ 3.90-3.92 ผลที่ไดอยูในขอบเขต
การออกแบบ ดังตารางที่ 3.16 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ตารางที่ 3.16 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลจากการจําลองสถานการณของ
กระแสอางอิง 184.0 mA
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±3 ถึง ±30
สมมติฐานการออกแบบ
20
-20
จําลองสถานการณ
23.85
-14.56
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
5) สําหรับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 10 Aและดิจิตอลมัลติ
มิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ พิสัย 10 A
5.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คากระแสอางอิง Iref = 450.0 mA
เนื่องจากตัวตานทาน RT เปนคาความตานทานกึ่งกลางที่ทําใหเกิดคากระแสรวมมีคาเทากับ 450.0
mA เมื่อ RT= R1 + R1 ตามวงจรรูปที่ 3.93
2

VCC
+5 V
R1
360 Ω
R2
500 Ω

+
mA
_

IT
450 mA

BD135
hFE = 120
RE
3.3 Ω

รูปที่ 3.93 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางกระแสอางอิง 450.0 mA
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5.2) กําหนดสมมติฐานการออกแบบ เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและ
ต่ําสุดของคากระแสอางอิง ใหแกวงไดประมาณ ∆I= ±30% ตามวงจรรูปที่ 3.93 การแกวงของ
กระแสดานเดียว คือ

ΔI
2

= 0.3 × 450 mA = 135 mA เพื่อหาคา R2 ดังนี้

Imax = 450 mA + 135mA = 585 mA
Imin = 450 mA – 135mA = 135 mA
ทีI่ C (max) = 585 mA
IB(max) =
RE =

IC
h FE
VCC

= 585 mA = 4.875 mA
120

5V

=

= 8.54 Ω เลือกคามาตรฐาน 3.3 Ω

I C(max) 585 mA
PRE = IT2RE = (450 mA)2 ×

3.3 Ω = 668.25 mW
∴ PRE = 668.25 mW × 3 = 2 W เลือกคามาตรฐาน 3.3 Ω1% 2 W
หมายเหตุ: RE ควรเลือกคาความตานทานมาตรฐาน ที่ทําใหเกิดจุดทํางานของทรานซิสเตอรประมาณ
กึ่งกลางเสนโหลดกระแสตรง
จาก IB(max) =
4.875 mA =
R1 + 396 =

VCC − VBE
R 1 + (R E × h FE )
5 V − 0. 7 V
R 1 + (3.3 Ω × 120)
4.3 V
4.875 mA

R1 = 882 – 396
∴ R1 = 486 Ω เลือกคามาตรฐาน 360 Ω 1% 1/4 W
IC (min) = Imin = 315 mA
IB(min) =
เมื่อ

IB(min) =

2.625 mA =
R2 + 756 =

∴

IC
h FE

=

315 mA
120

= 2.625 mA

VCC − VBE
R 2 + R1 + (R E × h FE )
5 V − 0.7 V
R 2 + 360Ω + (3.3 Ω × 120)
4.3 V
2.625 mA

R2 = 1638 – 756
R2 = 882 Ω เลือกคามาตรฐาน 500 Ω
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หมายเหตุ: ควรเลือกคา R2 ใหต่ํากวาคาที่คํานวณ เนื่องจากกรณีนี้ไดกําหนดการแกวงตัวของ
คากระแสที่คาสูงสุด = ±30%
5.3) การจําลองสถานการณการออกแบบกระแสอางอิง พิสัย 10 A สําหรับ
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยและพิสัย 10 A สําหรับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือก
อัตโนมัติ โดยใชโปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.93

รูปที่ 3.94 วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Iref= 450.0mA
จากรูปที่ 3.94แสดงผลการจําลองสถานการณจากการออกแบบกระแสอางอิง 450.0mA
เลือกใชคาความตานทานมาตรฐาน R1 = 360 Ω 1% 1/4 W ตัวตานทานชนิดปรับคาได R2= 500
ΩRE= 3.3 Ω1% 2 W ทรานซิสเตอรเบอร BD135 ตองปรับคา set = 0.425 เพื่อใหไดคากระแส
อางอิง 450.0mA
จากรูปที่ 3.95แสดงผลการจําลองสถานการณที่คา Imax จากการออกแบบกระแสอางอิง
450.0mA ตองปรับคา set = 0 ซึ่งไดคา Imax=567.8mA การแกวงของกระแสดานบวกมีคา รอยละ
567.8 mA − 450.0mA
450.0 mA

× 100=

26.17
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รูปที่ 3.95 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imax

รูปที่ 3.96 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณที่คา Imin
จากรูปที่ 3.96 แสดงผลการจําลองสถานการณที่คา Imin จากการออกแบบกระแสอางอิง
450.0mA ตองปรับคา set = 1 ซึ่งไดคา Imin=355.1 mA การแกวงของกระแสดานลบมีคา รอยละ
355.1 mA − 450.0mA
450.0 mA

× 100=

-21.08
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5.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของกระแสดานบวกและดานลบ ตามรูปที่ 3.95-3.97 ผลที่ไดอยูในขอบเขต
การออกแบบ ดังตารางที่ 3.17 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ตารางที่ 3.17 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลจากการจําลองสถานการณของ
กระแสอางอิง 450.0 mA
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±3 ถึง ±30
สมมติฐานการออกแบบ
30
-30
จําลองสถานการณ
26.17
-21.08
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
VCC +5 V2

+
-

Imax = 31.65µA

µA

Iref = 30µA
Imin = 28.90µA

R1 158kΩ 1%
R2

15kΩ

+
mA
-

Imax = 1.825mA
Iref = 1.76mA
Imin = 1.701mA

R3 2.74kΩ 1%
R4

200Ω

+
mA
R5
R6

Imax = 16.67mA
Iref = 14.2mA
Imin = 12.50mA

300Ω 1%
100Ω

R7
R8

+
mA
-

910Ω
1%
1kΩ

Imax = 227.9mA
Iref = 184mA
Imin = 157.2mA

R10
R11

TIP41C
hFE =120

Q1
R9

10Ω 1%
1W

360Ω
1%
500Ω

Q2

+
mA
-

Imax = 567.8mA
Iref = 450mA
Imin = 355.1mA

BD135
hFE =120
R12
3.3Ω 1%
2W

รูปที่ 3.97 ชุดวงจรแบงกระแสไฟฟากระแสตรง +5V2
จากรูปที่ 3.97 แสดงชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสตรงโดยจะรับแรงดันไฟฟา
กระแสตรง Vin+5V2 จากรูปที่ 3.52 นํามาแบงกระแสไฟฟาใหไดตามที่ตองการ คือ 30µA, 1.76 mA,
14.2mA โดยใชหลักการกําจัดกระแสของตัวตานทาน อีกสวนหนึ่งคือ 184mA และ 450mA ซึ่งเปน
กระแสที่สูงตองอาศัยทรานซิสเตอรเปนตัวกําหนดการไหลของกระแสแทน เพื่อใหไดคาตามที่ตองการ
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4.5 การออกแบบแรงดันอางอิงของแรงดันไฟฟากระแสสลับ
1) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก พิสัย 2.5 V และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 2 V
1.1)กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คาแรงดันอางอิง Vref= 1.8 VAC
ขอ 1 กําหนดสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลด ∆V = ±30%
เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิง ตามวงจรรูปที่ 3.97 การแกวงของ
แรงดันดานเดียว คือ

ΔV
2

= 0.3 x 1.8 V = 0.54 V
Vmax = 1.8 V + 0.54 V = 2.34 V
Vmin = 1.8 V - 0.54 V = 1.26 V
12 VAC
R1
866 Ω
IT
11.11 mA

R2
100 Ω
R3
113 Ω

Vmax = 2.34 V
Vref = 1.80 V
Vmin = 1.26 V

รูปที่ 3.98 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 1.80 VAC
ขอ 2 กําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด เกิดคาคลาดเคลื่อน
ไมเกิน รอยละ -1
การหาคากระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก ซึ่งเปนโหลดของวงจรสรางแรงดัน
อางอิง (Vref) สามารถหาคา Im จากนั้นหาคา ITโดยกําหนดใหมีคามากกวา Im ไมนอยกวา 100 เทา
เพื่อใหความคลาดเคลื่อนของแรงดันอางอิงไมเกินรอยละ -1 เนื่องจากหลักการออกแบบวงจรแบง
แรงดันจะพิจารณาขณะไมมีโหลด
เมื่อ Imคือ กระแสที่ไหลผานมาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ หาคาจากแรงดันอางอิงที่
ตองการวัดตอคาความตานทานของแอนะลอกมัลติมิเตอร
Rm คือ ความตานทานของแอนะลอกมัลติมิเตอรหาจากความไวของแอนะลอกมัลติมิเตอร
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พิสัย ACV คูณกับคาแรงดันอางอิงที่ตองการวัด
Rm = (9kΩ/V) × 1.80 V = 16.2 kΩ
Im =

Vref
Rm

=

1.80 V
16.2 kΩ

= 0.11 mA

IT ≥ 100Im = 100 × 0.11 mA = 11.11 mA
1.2)หาคาความตานทาน R1,R2และ R3
R1 =

VaC − Vmax
IT

=

12 V − 2.34 V
11.11 mA

= 869.48 Ω

เลือกคามาตรฐาน 866 Ω 1% 1/4 W
R2 =

∆V
IT

= Vmax − Vmin = 2.34 V − 1.26 V = 97.20 Ω
IT

11.11 mA

เลือกคามาตรฐาน 100 Ω
R3 =

Vmin
IT

=

1.26 V
11.11 mA

= 113.41 Ω

เลือกคามาตรฐาน 113 Ω 1% 1/4 W
1.3) การจําลองสถานการณการออกแบบแรงดันอางอิง 1.80 V โดยใช
โปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.98

รูปที่ 3.99 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 1.80 V ในสภาวะไมมีโหลด
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จากรูปที่ 3.99 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 1.80 V ในสภาวะไมมีโหลด
ตองปรับคา set = 0.5109 เพื่อใหไดแรงดันอางอิง 1.80 V ตามรูปที่ 3.100จากรูปที่ 3.101 ผลจาก
การจําลองไดคาแรงดันสูงสุดมีคา 2.36 V และจากรูปที่ 3.102 ผลจากการจําลองไดคาแรงดันต่ําสุด
มีคา 1.2562 V การปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิง ไดคาการแกวงของ
แรงดันดานบวกคิดเปน รอยละ

2.36 V − 1.80V
1.80 V

× 100

= 31.11 และการแกวงของแรงดันดานลบ

คิดเปน รอยละ 1.2562 V − 1.80V × 100 = -30.20
1.80 V

รูปที่ 3.100 สัญญาณเอาตพุตที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 1.80 V ในสภาวะ
ไมมีโหลด
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รูปที่ 3.101 แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmax = 2.368 V

รูปที่ 3.102 แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmin = 1.2562 V
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การตอโหลด Rm เขาในวงจรดังรูปที่ 3.103 เพื่อหาคาแรงดันอางอิงขณะมีโหลด ซึ่งจะ
ตองมีคาแรงดันต่ํากวาขณะไมมีโหลดไมเกิน รอยละ -1 จากการจําลองตามรูปที่ 3.103 ทําใหได
คาแรงดันอางอิงขณะมีโหลดมีคา 1.7848 V แสดงผลสัญญาณเอาตพุตดังรูปที่ 3.104

รูปที่ 3.103 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 1.80 V ในสภาวะมีโหลด
จากรูปที่ 3.103 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 1.80 V ในสภาวะมีโหลด
ผลที่ไดแรงดันอางอิงมีคาลดลง คือ 1.7848 V ตามรูปที่ 3.104 และแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะ
ไมมีโหลดและมีโหลด เกิดความคลาดเคลื่อนคิดเปน รอยละ 1.7848 V − 1.80V × 100 = -0.84
1.80 V
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รูปที่ 3.104 สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 1.80 V ในสภาวะมีโหลด
1.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลดคิดเปน รอยละ 30 ดังรูป
ที่ 3.99 ไดผลตามตารางที่ 3.18
ตารางที่ 3.18 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวงของ
แรงดันอางอิง 1.80 V
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±10 ถึง ±40
สมมติฐานการออกแบบ
30
-30
จําลองสถานการณ
31.11
-30.20
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
จากตารางที่ 3.18 แสดงผลการวิเคราะหคาการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบใน
สภาวะไมมีโหลด รอยละ 30 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 1 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการ
ออกแบบถูกตอง
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1.5) การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน กรณีนําโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก
วัดคาแรงดันอางอิงกําหนดสมมติฐานการแกวงของแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมี
โหลด คลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ -1 ดังรูปที่ 3.99 และ 3.103
คิดเปน รอยละ 1.7848 V − 1.80V × 100 = -0.84
1.80 V

ผลการวิเคราะหมีคาความคลาดเคลื่อนรอยละ -0.84 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 2
เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ดังนั้น การออกแบบคาแรงดันอางอิงสําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกพิสัย 2.5 V และ
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 2 V ที่แรงดันอางอิง Vref= 1.80 V เลือกใชคามาตรฐาน
R1 = 866 Ω 1% 1/4 W ตัวตานทานปรับคาได R2= 100 Ω และ R3= 113 Ω 1% 1/4 W
2) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก พิสัย 10 V และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 20 V
2.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คาแรงดันอางอิง Vref= 5.4 VAC
ขอ 1 กําหนดสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลด ∆V = ±20%
เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิง ตามวงจรรูปที่ 3.105 การแกวงของ
แรงดันดานเดียว คือ

ΔV
2

= 0.2 x 5.4 V = 1.08 V
Vmax = 5.4 V + 1.08 V = 6.48 V
Vmin = 5.4 V - 1.08 V = 4.32 V
12 VAC
R1
500 Ω
IT
11.11 mA

R2
200 Ω
R3
390 Ω

Vmax = 6.48 V
Vref = 5.40 V
Vmin = 4.32 V

รูปที่ 3.105 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 5.40 VAC
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ขอ 2 กําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด เกิดคาคลาดเคลื่อนไม
เกิน รอยละ -1
การหาคากระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก ซึ่งเปนโหลดของวงจรสรางแรงดัน
อางอิง (Vref) สามารถหาคา Im จากนั้นหาคา ITโดยกําหนดใหมีคามากกวา Im ไมนอยกวา 100 เทา
เพื่อใหความคลาดเคลื่อนของแรงดันอางอิงไมเกินรอยละ -1 เนื่องจากหลักการออกแบบวงจรแบง
แรงดันจะพิจารณาขณะไมมีโหลด
Rm = (9 kΩ/V) × 5.40 V = 48.6 kΩ
Im =

Vref
Rm

=

5.40 V
48.6 kΩ

= 0.111 mA

IT ≥ 100Im = 100 × 0.11 mA = 11.11 mA
2.2)หาคาความตานทาน R1,R2และ R3
R1 = Va

C

− Vmax
IT

= 12 V − 6.48 V = 496.84 Ω
11.11 mA

เลือกคามาตรฐาน 500 Ω
PR1 = IT2R1 = (11.11 mA)2 × 500 Ω = 61.7 mW
∴ PR1 = 61.7 mW × 4 = 246.8 mW
เลือกคามาตรฐาน 500 Ω 1% 1/4 W
R2 = ∆V = Vmax − Vmin = 6.48 V − 4.32 V = 194.41 Ω
IT

IT

11.11 mA

เลือกคามาตรฐาน 200 Ω
R3 = Vmin =
IT

4.32 V
11.11 mA

= 389 Ω

เลือกคามาตรฐาน 390 Ω 1% 1/4 W
2.3) การจําลองสถานการณการออกแบบแรงดันอางอิง 5.40 V โดยใช
โปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.105
จากรูปที่ 3.106 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 5.40 V ในสภาวะไมมี
โหลด ตองปรับคา set = 0.4965 เพื่อใหไดแรงดันอางอิง 5.40 V ตามรูปที่ 3.107 จากรูปที่ 3.108
ผลการจําลองไดคาแรงดันสูงสุดมีคา 6.4929 V และจากรูปที่ 3.109 ผลการจําลองไดคาแรงดันต่ําสุด
มีคา 4.2919 V การปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิงไดคาการแกวงของ
แรงดันดานบวกคิดเปน รอยละ
ลบคิดเปน รอยละ

6.4929 V − 5.40V
5.40 V

4.2919 V − 5.40V
5.40 V

× 100

× 100

= -20.52

= 20.23 และการแกวงของแรงดันดาน
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รูปที่ 3.106 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 5.40 V ในสภาวะไมมีโหลด

รูปที่ 3.107 สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 5.40 V ในสภาวะไมมีโหลด
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รูปที่ 3.108 แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmax = 6.4929 V

รูปที่ 3.109 แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmin = 4.2919 V
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รูปที่ 3.110 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 5.40 V ในสภาวะมีโหลด
จากรูปที่ 3.110 ทําการตอโหลด Rmเขาในวงจร เพื่อหาคาแรงดันอางอิงขณะมีโหลด ซึ่ง
จะตองมีคาแรงดันต่ํากวาขณะไมมีโหลดไมเกิน รอยละ -1 ผลการจําลองทําใหไดคาแรงดันอางอิง
ขณะมีโหลดมีคา 5.3703 V ตามรูปที่ 3.111

รูปที่ 3.111 สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 5.40 V ในสภาวะมีโหลด
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จากรูปที่ 3.110-3.111 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 5.40 V ในสภาวะมี
โหลดผลที่ไดแรงดันอางอิงมีคาลดลง คือ 5.3703 V แรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมี
โหลด เกิดความคลาดเคลื่อนคิดเปน รอยละ

5.3703 V − 5.40V
5.40 V

× 100

= -0.55

2.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลดคิดเปน รอยละ 20 ดังรูป
ที่ 3.106 ไดผลตามตารางที่ 3.19
ตารางที่ 3.19 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวงของ
แรงดันอางอิง 5.40 V
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±10 ถึง ±40
สมมติฐานการออกแบบ
20
-20
จําลองสถานการณ
20.23
-20.52
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
จากตารางที่ 3.19 แสดงผลการวิเคราะหคาการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบใน
สภาวะไมมีโหลด รอยละ 20 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 1 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการ
ออกแบบถูกตอง
2.5) การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน กรณีนําโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก
วัดคาแรงดันอางอิง กําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด ความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ -1 ดังรูปที่ 3.106 และ 3.110
คิดเปน รอยละ 5.3703 V − 5.40V × 100 = -0.55
5.40 V

ผลการวิเคราะหมีคาความคลาดเคลื่อนรอยละ -0.55 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 2
เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ดังนั้น การออกแบบคาแรงดันอางอิงสําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกพิสัย 10 V และ
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 20 V ที่แรงดันอางอิง Vref= 5.40 V เลือกใชคาความ
ตานทานมาตรฐาน R1 = 500 Ω 1% 1/4 W ตัวตานทานปรับคาได R2= 200 Ω และ R3= 390 Ω
1% 1/4 W
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220V

T5
100mA
12
0

R1 866kΩ 1%
R2
100Ω

Vmax = 2.36V
Vref = 1.80V
Vmin = 1.25V

R3 113Ω 1%

R4 500Ω 1%
R5
200Ω

Vmax = 6.49V
Vref = 5.40V
Vmin = 4.29V

R6 390Ω 1%

รูปที่ 3.112 ชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสสลับ 12VAC
จากรูปที่ 3.112 แสดงชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสสลับอางอิงโดยรับแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ Vin12VAC จากหมอแปลง 12V โดยตรงมาใชแบงแรงดันตามความตองการที่ 1.80VAC
และ 5.40VAC
3) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก พิสัย 50 V และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 200 V
3.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คาแรงดันอางอิง Vref= 31.0 VAC
ขอ 1 กําหนดสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลด ∆V = ±30%
เพื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิง ตามวงจรรูปที่ 3.113 การแกวงของ
แรงดันดานเดียว คือ

ΔV
2

= 0.3 x 31 V = 9.3 V
Vmax = 31 V + 9.3 V = 40.3 V
Vmin = 31 V - 9.3 V = 21.7 V

196

293 VAC
R1
24 kΩ
10 W
IT
11.11 mA

R2
2 kΩ 1W
R3
2 kΩ
1W

Vmax = 40.3 V
Vref = 31.0 V
Vmin = 21.7 V

รูปที่ 3.113 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 31.0 VAC
ขอ 2 กําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด เกิดคาความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ -1
การหาคากระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก ซึ่งเปนโหลดของวงจรสรางแรงดัน
อางอิง (Vref) สามารถหาคา Im จากนั้นหาคา ITโดยกําหนดใหมีคามากกวา Im ไมนอยกวา 100 เทา
เพื่อใหความคลาดเคลื่อนของแรงดันอางอิงไมเกินรอยละ -1 เนื่องจากหลักการออกแบบวงจรแบง
แรงดันจะพิจารณาขณะไมมีโหลด
Rm = (9 kΩ/V) × 31.0 V = 279 kΩ
Im = Vref = 31.0 V = 111.11 µA
Rm

279 kΩ

IT ≥ 100Im = 100 × 0.11 mA = 11.11 mA
3.2)หาคาความตานทาน R1,R2และ R3
R1 =

VaC − Vmax
IT

=

293 V − 40.3 V
11.11 mA

= 22.74 kΩ

เลือกคามาตรฐาน 24 kΩ
R2 = ∆V = Vmax − Vmin = 40.3 V − 21.7 V = 1.674 kΩ
IT

IT

11.11 mA

เลือกคามาตรฐาน 2 kΩ
R3 =

Vmin
IT

=

21.7 V
11.11 mA

= 1.953 kΩ

เลือกคามาตรฐาน 2 kΩ
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หาคา ITใหมโดยคํานวณจากคาความตานทานมาตรฐานเพื่อหาคากําลังไฟฟา R1,R2 และR3
IT =

VaC

=

293 V

= 10.46 mA

R 1 + R 2 + R 3 24 kΩ + 2 kΩ + 2 kΩ
PR1 = IT2R1 = (10.46 mA)2 × 24 kΩ = 2.62 W

∴ PR1

= 2.62 W × 4 = 10.48 W เลือกคามาตรฐาน R1 = 24 kΩ 1% 10 W
PR2 = IT2R2 = (10.46 mA)2 × 2 kΩ = 218.82 mW
∴ PR2 = 218.82 mW × 4 = 875.28 mW เลือกคามาตรฐาน R2 = 2 kΩ 1 W
PR3 = IT2R3 = (10.46 mA)2 × 2 kΩ = 218.82 mW
∴ PR3 = 218.82 mW × 4 = 875.28 mW เลือกคามาตรฐาน 2 kΩ 1% 1 W
3.3)การจําลองสถานการณการออกแบบแรงดันอางอิง 31.0 V โดยใช
โปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.113

รูปที่ 3.114 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 31.0 V ในสภาวะไมมีโหลด
จากรูปที่ 3.114 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 31.0 V ในสภาวะไมมีโหลด
ตองปรับคา set = 0.5182 เพื่อใหไดแรงดันอางอิง 31.0 V ตามรูปที่ 3.115 จากรูปที่ 3.116 ผลการ
จําลองไดคาแรงดันสูงสุดมีคา 41.841 V และจากรูปที่ 3.117 ผลการจําลองไดคาแรงดันต่ําสุดมีคา
20.921 V การปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิงไดคาการแกวงของแรงดัน
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ดานบวกคิดเปน รอยละ 41.841 V − 31.0V × 100 = 34.97 และการแกวงของแรงดันดานลบคิดเปน
31.0 V

รอยละ

20.921 V − 31.0V
31.0 V

× 100

= -32.51

รูปที่ 3.115 สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 31.0 V ในสภาวะไมมีโหลด
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รูปที่ 3.116 แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmax = 41.841 V

รูปที่ 3.117 แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmin = 20.921 V
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การตอโหลด Rm เขาในวงจรดังรูปที่ 3.118 เพื่อหาคาแรงดันอางอิงขณะมีโหลด ซึ่งจะ
ตองมีคาแรงดันต่ํากวาขณะไมมีโหลดไมเกินรอยละ -1 จากการจําลองตามรูปที่ 3.118 ทําใหไดคา
แรงดันอางอิงขณะมีโหลดมีคา 30.709 V แสดงผลสัญญาณเอาตพุตดังรูปที่ 3.119

รูปที่ 3.118 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 31.0 V ในสภาวะมีโหลด
จากรูปที่ 3.118 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 31.0 V ในสภาวะมีโหลด
ผลที่ไดแรงดันอางอิงมีคาลดลง คือ 30.709 V ตามรูปที่ 3.119 และแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะ
ไมมีโหลดและมีโหลด มีคาความคลาดเคลื่อนคิดเปน รอยละ

30.709 V − 31.0V
31.0 V

× 100

= -0.93
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รูปที่ 3.119 สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 31.0 V ในสภาวะมีโหลด
3.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลดคิดเปน รอยละ 30 ดังรูป
ที่ 3.114 ไดผลตามตารางที่ 3.20
ตารางที่ 3.20 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวงของ
แรงดันอางอิง 31.0 V
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±10 ถึง ±40
สมมติฐานการออกแบบ
30
-30
จําลองสถานการณ
34.97
-32.51
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
จากตารางที่ 3.20 แสดงผลการวิเคราะหคาการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบใน
สภาวะไมมีโหลด รอยละ 30 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 1 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการ
ออกแบบถูกตอง
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3.5) วิเคราะหคาความคลาดเคลื่อน กรณีนําโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอกวัด
คาแรงดันอางอิงกําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด คลาดเคลื่อน
ไมเกิน รอยละ -1 ดังรูปที่ 3.115 และ 3.119
คิดเปน รอยละ 30.709 V − 31.0V × 100 = -0.93
31.0 V

ผลการวิเคราะหผลมีคาความคลาดเคลื่อนรอยละ -0.93 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 2
เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ดังนั้น การออกแบบคาแรงดันอางอิงสําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกพิสัย 50 V และ
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 200 V ที่แรงดันอางอิง Vref= 31.0 V เลือกใชคา
มาตรฐาน R1 = 24 kΩ 1% 10 W ตัวตานทานปรับคาได R2= 2 kΩ1 W และ R3= 2 kΩ 1% 1 W
4) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกพิสัย 250 V และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 600 V
4.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คาแรงดันอางอิง Vref= 235.0 VAC
ขอ 1 กําหนดสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลด ∆V = ±20%
เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิง ตามวงจรรูปที่ 3.120 การแกวงของ
แรงดันดานเดียว คือ

ΔV
2

= 0.2 x 235 V = 47 V
Vmax = 235 V + 47V = 282 V
Vmin = 235 V - 47V = 188 V
293 VAC
R1
1.15 kΩ
Vmax = 282 V
IT
11.11 mA

R2
10 kΩ 5W
R3
20 kΩ
10 W

Vref = 235.0 V
Vmin = 188 V

รูปที่ 3.120 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 235.0 VAC
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ขอ 2กําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด เกิดคาความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ -1
การหาคากระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก ซึ่งเปนโหลดของวงจรสรางแรงดัน
อางอิง (Vref) สามารถหาคา Im จากนั้นหาคา ITโดยกําหนดใหมีคามากกวา Im ไมนอยกวา 100 เทา
เพื่อใหความคลาดเคลื่อนของแรงดันอางอิงไมเกินรอยละ -1 เนื่องจากหลักการออกแบบวงจรแบง
แรงดันจะพิจารณาขณะไมมีโหลด
Rm = (9 kΩ/V) × 235.0 V = 2.115 MΩ
Im = Vref =
Rm

235.0 V

= 111.11 µA

2.115 MΩ

IT ≥ 100Im = 100 × 0.11 mA = 11.11 mA
4.2)หาคาความตานทาน R1,R2และ R3
R1 = Va

C

− Vmax

= 293 V − 282 V = 990 Ω
11.11 mA

IT

เลือกคามาตรฐาน 1.15 kΩ
R2 = ∆V = Vmax − Vmin = 282 V − 188 V = 8.46 kΩ
IT

IT

11.11 mA

เลือกคามาตรฐาน 10 kΩ
R3 = Vmin =
IT

188 V
11.11 mA

= 16.92 kΩ

เลือกคามาตรฐาน 20 kΩ

หาคา ITใหมโดยคํานวณจากคาความตานทานมาตรฐานเพื่อหาคากําลังไฟฟา R1,R2 และR3
IT =

VaC

=

293 V

= 9.406 mA

R 1 + R 2 + R 3 1.15 kΩ + 10 kΩ + 20 kΩ
PR1 = IT2R1 = (9.406 mA)2 × 1.15 kΩ = 101.74 mW

เลือกคามาตรฐาน R1 = 1.15 kΩ 1% 1/4 W
PR2 = IT2R2 = (9.406 mA)2 × 10 kΩ = 884.72 mW
∴ PR2 = 884.72 mW × 5 = 4.42 W
เลือกคามาตรฐาน R2 = 10 kΩ 5 W
PR3 = IT2R3 = (9.406 mA)2 × 20 kΩ = 1.77 W
∴ PR3 = 1.77 W × 5 = 8.85 W
เลือกคามาตรฐาน R3 =20 kΩ 1% 10 W
4.3)การจําลองสถานการณการออกแบบแรงดันอางอิง 235.0 V โดยใช
โปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.120
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รูปที่ 3.121 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 235.0 V ในสภาวะไมมีโหลด
จากรูปที่ 3.121 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 235.0 V ในสภาวะไมมี
โหลด ตองปรับคา set = 0.5 เพื่อใหไดแรงดันอางอิง 235.0 V ตามรูปที่ 3.122 จากรูปที่ 3.123 ผล
การจําลองไดคาแรงดันสูงสุดมีคา 282.075 V และจากรูปที่ 3.124 ผลการจําลองไดคาแรงดันต่ําสุดมี
คา 188.05 V การปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิง ไดคาการแกวงของ
แรงดันดานบวกคิดเปน รอยละ
ดานลบ คิดเปน รอยละ

282.075 V − 235.0V
235.0 V

188.05 V − 235.0V
235.0 V

× 100

× 100

= -19.97

= 20.03 และการแกวงของแรงดัน
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รูปที่ 3.122 สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 235.0 V ในสภาวะไมมีโหลด

รูปที่ 3.123 แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmax = 282.075 V
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รูปที่ 3.124 แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmin = 188.05 V
การตอโหลด Rm เขาในวงจรดังรูปที่ 3.125 เพื่อหาคาแรงดันอางอิงขณะมีโหลด ซึ่งจะ
ตองมีคาแรงดันต่ํากวาขณะไมมีโหลดไมเกิน รอยละ -1 จากการจําลองตามรูปที่ 3.125 ทําใหไดคา
แรงดันอางอิงขณะมีโหลดมีคา 234.515 V แสดงผลสัญญาณเอาตพุตดังรูปที่ 3.126

รูปที่ 3.125 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 235.0 V ในสภาวะมีโหลด
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รูปที่ 3.126 สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 235.0 V ในสภาวะมีโหลด
จากรูปที่ 3.126 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 235.0 V ในสภาวะ
มีโหลดผลที่ไดแรงดันอางอิงมีคาลดลง คือ 234.515 V แรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและ
มีโหลด เกิดความคลาดเคลื่อนคิดเปน รอยละ

234.515 V − 235.0V
235.0 V

× 100

= -0.20

4.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลดคิดเปน รอยละ 20
ดังรูปที่ 3.120 ไดผลตามตารางที่ 3.21
ตารางที่ 3.21 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวง
ของแรงดันอางอิง 235.0 V
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±10 ถึง ±40
สมมติฐานการออกแบบ
20
-20
จําลองสถานการณ
20.03
-19.97
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
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จากตารางที่ 3.21 แสดงผลการวิเคราะหคาการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบใน
สภาวะไมมีโหลด รอยละ 20 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 1 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการ
ออกแบบถูกตอง
4.5) การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน กรณีนําโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก
วัดคาแรงดันอางอิงกําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด
คลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ -1 ดังรูปที่ 3.122 และ 3.126
คิดเปน รอยละ

234.515 V − 235.0V
235.0 V

× 100

= -0.20

ผลการวิเคราะหมีคาความคลาดเคลื่อนรอยละ -0.20 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 2
เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ดังนั้น การออกแบบคาแรงดันอางอิงสําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกพิสัย 250 V และ
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 600 V ที่แรงดันอางอิง Vref= 235.0 V เลือกใชคา
มาตรฐาน R1 =1.15 kΩ 1% 1/4 W ตัวตานทานชนิดปรับคาได R2= 10 kΩ5 W และ R3= 20 kΩ
1%10 W
5) สําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกพิสัย 1000 V และดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 600 V
5.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คาแรงดันอางอิง Vref= 252.0 VAC
ขอ 1 กําหนดสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลด ∆V = ±10%
เมื่อปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิง ตามวงจรรูปที่ 3.127 การแกวงของ
แรงดันดานเดียว คือ

ΔV
2

= 0.1 x 252 V = 25.2 V
Vmax = 252 V + 25.2 V = 277.2 V
Vmin = 252 V - 25.2 V = 226.8 V
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293 VAC

IT
11.11 mA

R1
10 kΩ 5 W
R2
27 kΩ
5W

Vref = 252.0 V

Vmin = 226.8 V

รูปที่ 3.127 วงจรที่ไดจากการออกแบบสรางแรงดันอางอิง 252.0 VAC
ขอ 2 กําหนดสมมติฐานแรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมีโหลด เกิดคาความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ -1
การหาคากระแสไหลผานโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก ซึ่งเปนโหลดของวงจรสรางแรงดัน
อางอิง (Vref) สามารถหาคา Im จากนั้นหาคา ITโดยกําหนดใหมีคามากกวา Im ไมนอยกวา 100 เทา
เพื่อใหความคลาดเคลื่อนของแรงดันอางอิงไมเกินรอยละ -1 เนื่องจากหลักการออกแบบวงจรแบง
แรงดันจะพิจารณาขณะไมมีโหลด
Rm = (9 kΩ/V) × 252.0 V = 2.268 MΩ
Im = Vref =
Rm

252.0 V
2.268 MΩ

= 111.11 µA

IT ≥ 100Im = 100 × 0.11 mA = 11.11 mA
5.2) หาคาความตานทาน R1 และ R2
R1 = Va

C

− Vref
IT

= 293 V − 252 V = 3.69 kΩ เลือกคามาตรฐาน 10 kΩ
11.11 mA

เลือกคาความตานทานชนิดปรับคาได R1 = 10 kΩ (เลือกคาความตานทานสูงกวาที่
คํานวณไดคอนขางมาก เพื่อใหเกิดการแกวงของแรงดันเพียงพอตอการใชงานจริง)
R2 = Va

C

− VR1
IT

= 293 V − 111.1 V = 16.37 kΩ
11.11 mA

เลือกคามาตรฐาน 27 kΩ
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หาคา ITใหม โดยคํานวณจากคาความตานทานมาตรฐาน เพื่อหาคากําลังไฟฟา R1 และ R2
IT =

VaC

=

293 V

= 7.91 mA

R1 + R 2 10 kΩ + 27 kΩ
IT2R1 = (7.91 mA)2 × 10 kΩ

PR1 =
= 0.62 W
เลือกคามาตรฐาน R1 = 10 kΩ 5 W
∴ PR1 = 0.62 W × 5 = 3.12 W
2
2
PR2 = IT R2 = (7.91 mA) × 27 kΩ = 1.68 W
∴ PR2 = 1.68 W × 3 = 5.04 W เลือกคามาตรฐาน R2 = 27 kΩ 1% 5 W
5.3) การจําลองสถานการณการออกแบบแรงดันอางอิง 252.0 V โดยใช
โปรแกรม ORCAD จากวงจรรูปที่ 3.127

รูปที่ 3.128 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 252.0 V ในสภาวะไมมีโหลด
จากรูปที่ 3.128 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 252.0 V ในสภาวะไมมี
โหลด ตองปรับคา set = 0.5165 เพื่อใหไดแรงดันอางอิง 252.0 V ตามรูปที่ 3.128 จากรูปที่ 3.129
ผลการจําลองไดคาแรงดันสูงสุดมีคา 292.888 V และจากรูปที่ 3.130 ผลการจําลองไดคาแรงดัน
ต่ําสุดมีคา 213.729 V การปรับทริมเมอรไปที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคาแรงดันอางอิงไดคาการแกวง
ของแรงดันดานบวกคิดเปน รอยละ
แรงดันดานลบคิดเปน รอยละ

292.888 V − 252.0V
252.0 V

213.729 V − 252.0V
252.0 V

× 100

× 100

= 16.22 และการแกวงของ

= -15.18

211

รูปที่ 3.129 สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 252.0 V ในสภาวะไมมีโหลด

รูปที่ 3.130 แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmax = 292.888 V
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รูปที่ 3.131 แสดงผลสัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณ Vmin = 213.729 V

รูปที่ 3.132 วงจรที่ไดจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 252.0 V ในสภาวะมีโหลด
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การตอโหลด Rm เขาในวงจรดังรูปที่ 3.132 เพื่อหาคาแรงดันอางอิงขณะมีโหลด ซึ่งจะ
ตองมีคาแรงดันต่ํากวาขณะไมมีโหลดไมเกิน รอยละ -1 จากการจําลองตามรูปที่ 3.132 ทําใหไดคา
แรงดันอางอิงขณะมีโหลดมีคา 251.51 V แสดงผลสัญญาณเอาตพุตดังรูปที่ 3.133

รูปที่ 3.133 สัญญาณเอาตพุตจากการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 252.0 V ในสภาวะมีโหลด
จากรูปที่ 3.133 แสดงผลการจําลองสถานการณแรงดันอางอิง 252.0 V ในสภาวะมี
โหลดผลที่ไดแรงดันอางอิงมีคาลดลง คือ 251.51 V แรงดันตกครอมมิเตอรในสภาวะไมมีโหลดและมี
โหลด เกิดความคลาดเคลื่อนคิดเปน รอยละ

251.51 V − 252.0V
252.0 V

× 100

= -0.19

5.4) การวิเคราะหผลจากโปรแกรมจําลองสถานการณจากการออกแบบ
ตามสมมติฐานการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบในสภาวะไมมีโหลดคิดเปน รอยละ 10
ดังรูปที่ 3.128 ไดผลตามตารางที่ 3.22
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ตารางที่ 3.22 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบกับผลการจําลองสถานการณการแกวง
ของแรงดันอางอิง 252.0 V
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±10 ถึง ±40
สมมติฐานการออกแบบ
10
-10
จําลองสถานการณ
16.22
-15.18
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
จากตารางที่ 3.22 แสดงผลการวิเคราะหคาการแกวงของแรงดันดานบวกและดานลบใน
สภาวะไมมีโหลด รอยละ 10 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 1 เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการ
ออกแบบถูกตอง
5.5) การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน กรณีนําโวลตมิเตอรชนิดแอนะลอก
วั ด ค า แรงดั น อ า งอิ ง กํ า หนดสมมติ ฐ านแรงดั น ตกคร อ มมิ เ ตอร ใ นสภาวะไม มี โ หลดและมี โ หลด
ความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ -1 ดังรูปที่ 3.129 และ 3.133
คิดเปน รอยละ

251.51 V − 252.0V
252.0 V

× 100

= -0.19

ผลการวิเคราะหมีคาความคลาดเคลื่อนรอยละ -0.19 ตามสมมติฐานการออกแบบ ขอ 2
เปนคาที่ยอมรับได แสดงวาการออกแบบถูกตอง
ดังนั้น การออกแบบคาแรงดันอางอิงสําหรับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกพิสัย 1000 V และ
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 600 V ที่แรงดันอางอิง Vref= 252.0 V เลือกใชคาตัว
ตานทานชนิดปรับคาได R1= 10 kΩ5 W และ R3= 27 kΩ 1% 5 W
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Vin 239VAC
R1
R2
2kΩ
1W

24kΩ 1%
10W

Vmax = 41.84V
Vref = 31.0V
Vmin = 20.92V

R3 2kΩ 1%
1W

R4 1.15kΩ 1%
R5
10kΩ
5W

R7
Vmax = 282.07V 510Ω
5W

Vref = 235.0V

Vmin = 188.05V

R6 20kΩ 1%
10W

Vmax = 293.0V
Vref = 252.0V
Vmin = 213.72V

R8 27kΩ 1%
5W

รูปที่ 3.134 ชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสสลับ 239VAC
จากรูปที่ 3.134 แสดงชุดวงจรแบงแรงดันไฟฟากระแสสลับโดยรับแรงดันไฟฟากระแสสลับ
Vin239VAC จากรูปที่ 3.52 เพื่อนํามาแบงแรงดันไฟฟากระแสสลับใหไดตามที่ตองการคือ 31.0VAC,
235VAC และ 252VAC
4.6 หลักการกําหนดคากระแสอางอิงของกระแสไฟสลับเพื่อใชเปนคากระแส
ทดสอบสําหรับดิจิตอลมัลติมิเตอร
1) เพื่อทําใหสามารถใชดิจิตอลมิเตอรวัดคากระแสสลับไดครบทุกพิสัย และสามารถ
แสดงคาไมต่ํากวา 2 หลัก เพื่อใหเกิดการอานคาไดละเอียดและถูกตอง ผูเรียนไดฝกการใชดิจิตอลมัล
ติมิเตอรในการวัดกระแสไฟสลับไดครบทุกพิสัย
2) การออกแบบวงจรไมนําแรงดันตกครอมขั้ววัดกระแส (Voltage burden) และคา
ความตานทานของแอมปมิเตอรมาพิจารณา ซึ่งปกติคาความตานทานภายในของแอมปมิเตอรจะมีผล
ทําใหคากระแสสลับที่วัดไดต่ํากวาคากระแสในขณะไมตอแอมปมิเตอรอนุกรมกับวงจรอยูเล็กนอย
เนื่องจากแอมปมิเตอรที่ต ออนุ กรมกับโหลดจะเปนการเพิ่มคาความตานทานของโหลดใหมากขึ้ น
กลาวคือ เปนการนําแอมปมิเตอรในอุดมคติมาวัดทดสอบในการสรางวงจรอางอิงไฟฟากระแสสลับ
แตยังคงมีคาความคลาดเคลื่อนเล็กนอยตามคุณสมบัติของมัลติมิเตอรที่นํามาใชในการวัด
4.6.1 จุดประสงคของการออกแบบวงจรจายกระแสไฟสลับอางอิง
1) เพื่อตองการกระแสไฟสลับอางอิง ที่มีความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ
±1.2% ตามคาความคลาดเคลื่อนของมัลติมิเตอรที่ใชเปนเครื่องมือวัดอางอิง
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2) การออกแบบดวยวงจรที่ประหยัดและสามารถตรวจสอบการออกแบบ
เบื้องตนดวยโปรแกรมจําลองสถานการณแตมีความเที่ยงตรงตามเงื่อนไขขอ 1 เพื่อพิจารณาวา
แหลงจายไฟไลนคงที่ การปรับคากระแสสลับดวยตัวตานทานแบบปรับคาไดชนิด 1 รอบ ซึ่งสามารถ
ปรับไดสะดวกและใชตัวตานทานที่มีจําหนาย เลือกใชตัวตานทานคงที่ชนิดฟลมโลหะที่มีคาความ
คลาดเคลื่อน ±1%
3) การออกแบบตองเลือกใชตัวตานทานแบบปรับคาไดที่มีคาต่ํา เพื่อใหทนกําลัง
งานไดสูง ปรับคาไดละเอียดเกิดความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ตออุณหภูมิต่ํา แมจะใชสาร
คารบอนซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ตออุณหภูมิคอนขางสูง โดยควรกําหนดตัวตานทานที่จะนํามาตออนุกรม
กับทริมเมอรใหมีคามากสุด ซึ่งเปนตัวตานทานแบบคงที่
4) ตนกําเนิดแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสสลับที่จะถูกใชเปนแหลงจายกระแส
ไมมีการควบคุมกําหนดใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไดรอยละ ±10% ดังนั้นขณะทําการปรับคา
กระแสไฟสลับตัวเลขจะมีการเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอยอยูตลอดเวลา
5) กรณีการออกแบบวงจรจายกระแสสูงตัวตานทานแบบปรับคาไดไมสามารถ
ทนกําลังงานสูญเสียที่เกิดขึ้นกับตัวตานทานแบบปรับคาได จะใชวงจรที่มีทรานซิสเตอรชวยขยาย
กระแสเปนตัวรับโหลด ซึ่งคลายกับการออกแบบวงจรไบแอสทรานซิสเตอรที่ทําหนาที่เปนวงจรขยาย
คลาสเอ แตในกรณีนี้จะไมเกี่ยวของกับการขยายสัญญาณความถี่เปนเพียงการขยายกระแสไฟสลับ
เทานั้น โดยการไบแอสจะมีการตอ RE เพื่อทําใหเสถียรภาพของวงจรขยายดีขึ้น คือ ใหคากระแส
โหลดค อนข า งคงที่ เนื่ องจากค า VBE ของทรานซิ ส เตอรจ ะเปลี่ย นแปลงตามอุณหภูมินอ ยมาก
ความหมายของวงจรจายกระแสโดยใชตัวตานทานแบบปรับคาไดคือ การไปควบคุมกระแสเบสของ
วงจรไบแอสทรานซิ ส เตอร เพื่ อ ไปควบคุ ม กระแสคอลเลกเตอร ข องทรานซิ ส เตอร อี ก ครั้ ง โดย
ทรานซิสเตอรจะทําหนาที่เปนตัวขับโหลดแทนวงจรตัวตานทานแบบปรับคาไดที่ใชขับโหลดกรณีวงจร
จ ายกระแสต่ํ า ๆ จากนั้ น จะมี การแปลงกระแสไฟตรงเปน กระแสไฟสลับ โดยใชสูตรการเปลี่ย น
พลังงานIdc = 1.1 Iac
4.6.2 รายละเอียดที่เกิดขึ้นหลังจากการออกแบบ
1) กําหนดใหตัวตานทานชนิดปรับคาไดอยูกึ่งกลางตามคาไฟสลับอางอิงที่
กําหนด ขณะตั้งคาโปรแกรม set อยูระหวาง 0.4 ถึง 0.6
2) การปรับแตงคาของกระแสหลังจากการจําลองสถานการณใหสามารถปรับตัว
ตานทานแบบปรับคาไดใหเกิดการแกวงของคากระแสอยูระหวาง รอยละ ±10 ถึง ±45 ซึ่งเปน
ขอบเขตของการออกแบบค า อ า งอิ ง ไฟกระแสสลั บ เบื้ อ งต น การกํ า หนดขอบเขตที่ ก ว า งเพื่ อ ให
สอดคลองกับคาตัวตานทานที่มีจําหนาย โดยเฉพาะตัวตัวตานทานแบบปรับคาไดไมมีคาใหเลือกได
หลากหลายเหมือนตัวตานทานแบบคงที่
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4.6.3 การออกแบบกระแสอางอิงของกระแสไฟสลับ
1) สําหรับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 200 µA
1.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คากระแสไฟสลับอางอิง Iref=125µA
เมื่อการถายโอนพลังงานของกระแสสลับตอกระแสตรงมีอัตราสวนเปน Iac/Idc=1.1 ดังนั้น Idc =
125µA /1.1 = 113.6 µA
1.2) กําหนดสมมติฐานการออกแบบ เมื่อปรับตัวตานทานชนิดปรับคาไดไป
ที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคากระแส Idc = 113.6 µA ใหแกวงไดประมาณ ∆I= ±30% เนื่องจากพิสัยนี้
ตองการคา กระแสที่ต่ํามาก จึงใชวิธีควบคุมกระแสที่ตัวตานทาน RE เพียงอยางเดียวทั้งแบบคงที่และ
แบบปรับคาได ดังนั้นจึงตอขาเบสที่ไฟเลี้ยง +5 V โดยตรง เนื่องจากไมตองการควบคุมกระแสที่ขา
เบส เพราะอาจทําใหตองใชทริมเมอรที่มีคาสูงกวา 2 MΩ ซึ่งไมมีจําหนาย
ที่ IC = Idc =113.6 µA
IB(mid) =

IC
h FE

=

113.6 μA
200

การแกวงของกระแสดานเดียว คือ

ΔI
2

= 0.568 µA

= 0.3 x 0.568 µA = 0.1704 µA เพื่อหาคา REดังนี้

IB(max) = 0.568 µA + 0.1704 µA = 0.738 µA
IB(min) = 0.568 µA – 0.1704 µA = 0.397 µA
VBB − VBE

IB(min) =
0.397 µA =

R E(max) × h FE
5 V − 0.7 V
R E(max) × 200

RE(max) =
RE(max) =
IB(max) =
0.738 µA =
RE(min) =
RE(min) =

.

4.3 V
0.397 μA × 200
4.3 V
79.4 μA

= 54.1 kΩ

VBB − VBE
R E(min) × h FE

5 V − 0.7 V
R E(min) × 200
4.3 V
0.738 μA × 200
4.3 V
147.6 μA

= 29.1 kΩ
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RE(max) – RE(min) = 54.1 kΩ – 29.1 kΩ = 25 kΩ เลือกคามาตรฐาน 20 kB
RE1 = 54.1 kΩ + (20 kΩ – 5 kΩ) = 29.1 kΩ
เลือกคามาตรฐาน 30 kΩ 1% 1/4 W
RE2 = 20 kB
1.3)นําคาที่ไดจากการออกแบบ จําลองสถานการณโดยใชโปรแกรม
ORCAD เพื่อหาคาอุปกรณมาตรฐาน สําหรับใชในการทดลองหากระแสไฟสลับอางอิง Iac = 125 µA
พิสัย 200 µA
จากวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น คาแรงดันไฟฟากระแสตรงที่ปอนใหกับทรานซิสเตอร
มีคาเทากับ 12 VAC x √2 × 0.636 = 10.79 V
ผลการจําลองสถานการณออกแบบกระแสที่คา Idc = 113.6 µA ซึ่งไดคาอุปกรณมาตรฐาน
คือ เลือกใชทรานซิสเตอรเบอร 2N3904 คาความตานทาน RE1 = 30 kΩ 1% 1/4Wและตัวตานทาน
ชนิดปรับคาได RE2 = 20 kBโดยปรับใหไดคากระแส Idc = 113.6 µA และเขียนวงจรทดลองไดใหม
ดังรูปที่ 3.135

รูปที่ 3.135 วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Idc = 113.6 µA
ทําการตอวงจรทดลองอีกครั้งตามรูปที่ 3.136 เพื่อหากระแสไฟสลับอางอิงตามตองการ คือ
Iref = 125 µA และวัดคาแรงดันไฟสลับขณะทดลองมีคา 228 VAC ไดผลการทดลองดังตารางที่ 3.26
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T1

Iac 125 µA
µA D
1
12 Vac

D2

113.6 µA

µA

220 V
0

D3

D4

1N4148 x 4

Idc

VBB
+5 V

Q1
2N3904
RE1
30 kΩ

Vav = 10.79 V
RE2
20 kB

รูปที่ 3.136 วงจรสรางกระแสไฟสลับอางอิง Iref=125 µA จาก Idc = 113.6 µA ที่ออกแบบได
ตารางที่ 3.23 คาการออกแบบและผลการจําลองสถานการณเปรียบเทียบกับผลทดลองตามเงื่อนไข
ที่กําหนด
พิสัย 200 µA Iref =Iac = 125 µA
ผลการออกแบบและจําลองสถานการณ
Iac
Idc
Iac/Idc
125 µA
113.6 µA
1.1
เงื่อนไขและผลการทดลอง
เมื่อ Idc = 113.6 µA Iac/Idc เมื่อIac = 125 µA Iac/Idc Iac(max)
Iac(min)
Iac 127.9 µA 1.12 Idc 111.1 µA 1.12 138.1 µA 80.9 µA
จากตารางที่ 3.23 แสดงผลการทดลองเพื่อหากระแสไฟสลับอางอิงที่คา Iref = 125 µA
สําหรับพิสัย 200 µA ไดผลดังนี้ เงื่อนไขแรกเมื่อปรับคากระแส Idc = 113.6 µA คากระแส Iac ที่อาน
ได คือ 127.9 µA ซึ่งมีคามากกวา 125 µA เนื่องจากทดสอบที่คาไฟไลน 228 VAC หรือเกิดการเพิ่ม
คา +3.6% ซึ่งอยูในขอบเขตการควบคุม อัตราสวนของ Iac/Idcมีคาเทากับ 1.12 เงื่อนไขการทดลอง
ถัดไป คือ ทําการปรับคา Iac = 125 µA คากระแส Idcที่อานได คือ 111.1 µA อัตราสวนของ Iac/Idc
มีคาเทากับ 1.12 และปรับคาตัวตานทาน RE2 ที่คาสูงสุดและต่ําสุด ไดคากระแส Iac(max) = 138.1 µA
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และคากระแส Iac(min) = 80.9 µA ซึ่งเกิดการแกวงของกระแสไฟสลับดานบวกคิดเปน รอยละ
138.1 μA − 125.0μA
125.0 μA
80.9 μA − 125.0μA
125.0 μA

× 100
× 100

= 10.48 และการแกวงของกระแสไฟสลับดานลบคิดเปน รอยละ

= -35.28

ตารางที่ 3.24 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบและการจําลองสถานการณกับผลการ
ทดลอง สําหรับกระแสไฟสลับอางอิงพิสัย 200 µA ที่คา Iref = 125 µA
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±10 ถึง ±40
สมมติฐานการออกแบบ
30
-30
ผลการทดลอง
10.48
-35.28
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
1.4) การวิเคราะหผลจากสมมติฐานการออกแบบและการจําลอง
สถานการณกับผลการทดลอง สําหรับกระแสไฟสลับอางอิงที่ตองการ คือ Iref = 125 µA สําหรับพิสัย
200 µA
จากการออกแบบตามสมมติฐานการแกวงของกระแสไฟสลับดานบวกและดานลบ นําคาที่
ไดไปจําลองสถานการณตามรูปที่ 3.135 เพื่อนําผลที่ได พิจารณาเลือกคาอุปกรณมาตรฐานสําหรับใช
ในวงจรทดลองตามรูปที่ 3.136 และผลการทดลองที่ไดจากตารางที่ 3.26 อยูในขอบเขตการออกแบบ
เปนคาที่ยอมรับไดดังตารางที่ 3.27 แสดงวาการออกแบบและผลการทดลองถูกตอง
2) สําหรับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 2 mA
2.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คากระแสไฟสลับอางอิง
Iref=1.65mA เมื่อการถายโอนพลังงานของกระแสสลับตอกระแสตรงมีอัตราสวนเปน Iac/Idc = 1.1
ดังนั้น Idc = 1.65 mA /1.1 = 1.50 mA
2.2) กําหนดสมมติฐานการออกแบบ เมื่อปรับตัวตานทานชนิดปรับคาไดไป
ที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคากระแส Idc = 1.50 mA ใหแกวงไดประมาณ ∆I= ±30%
ที่ IC = Idc = 1.5 mA
IB(mid) =

IC
h FE

=

1.5 mA
200

การแกวงของกระแสดานเดียว คือ

ΔI
2

= 7.5 µA

= 0.3 x 7.5 µA = 2.25 µA เพื่อหาคา REดังนี้

IB(max) = 7.5 µA + 2.25 µA = 9.75 µA
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IB(min) = 7.5 µA – 2.25 µA = 5.25 µA
VBB − VBE

IB(min) =
5.25 µA =

R E(max) × h FE
5 V − 0 .7 V
R E(max) × 200

RE(max) =
RE(max) =
IB(max) =
9.75 µA =
RE(min) =
RE(min) =

4.3 V
5.25 μA × 200

4.3 V
1.05 mA

= 4.095 kΩ

VCC − VBE
R E(min) × h FE
5 V − 0.7 V
R E(min) × 200
4.3 V
9.75 μA × 200

4.3 V
1.95 mA

= 2.205 kΩ

RE(max) – RE(min) = 4.095 kΩ – 2.205 kΩ = 1.889 kΩ เลือกคามาตรฐาน 2 kB
RE1 = 2.205 kΩ + (1.889 kΩ – 2 kB ) = 2.094 kΩ
เลือกคามาตรฐาน 1.69 kΩ 1% 1/4 W
RE2 = 2 kB
2.3) นําคาที่ไดจากการออกแบบจําลองสถานการณโดยใชโปรแกรม
ORCAD เพื่อหาคาอุปกรณมาตรฐาน สําหรับใชในการทดลองหากระแสไฟสลับอางอิง Iac = 1.65 mA
พิสัย 2 mA
จากวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น คาแรงดันไฟฟากระแสตรงที่ปอนใหกับทรานซิสเตอร
มีคาเทากับ 12 VAC x √2 × 0.636 = 10.79 V
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รูปที่ 3.137 วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Idc = 1.50mA
จากรูปที่ 3.137 ผลการจําลองสถานการณจากการออกแบบกระแส Idc = 1.50mA ซึ่งได
คาอุปกรณมาตรฐาน คือ เลือกใชทรานซิสเตอรเบอร 2N3904 คาความตานทาน RE1 = 1.69 kΩ 1%
1/4 W และตัวตานทานชนิดปรับคาได RE2 = 2 kB โดยปรับใหไดคากระแส Idc = 1.50mA เขียน
วงจรทดลองใหมไดดังรูปที่ 3.138
จากนั้นทําการตอวงจรทดลองตามรูปที่ 3.138 เพื่อหาคากระแสไฟสลับอางอิงที่ตองการ
คือ Iref = 1.65 mA และวัดคาแรงดันไฟสลับขณะทดลองมีคา 228 VAC ไดผลการทดลองดังตารางที่
3.28
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T1

Iac 1.65 mA
mA D
1
12Vac

D2

220 V
0

D3

D4

1N4148 x 4

1.5 mA
mA
Idc

VBB
+5 V

Q1
2N3904
R1
1.69 kΩ

Vav = 10.79 V
R2
2 kB

รูปที่ 3.138 วงจรสรางกระแสไฟสลับอางอิง Iref=1.65 mA จาก Idc =1.50 mA ที่ออกแบบได
ตารางที่ 3.25 คาการออกแบบและผลการจําลองสถานการณเปรียบเทียบกับผลทดลองตามเงื่อนไขที่
กําหนด
พิสัย 2 mA Iref =Iac = 1.65 mA
ผลการออกแบบและจําลองสถานการณ
Iac
Idc
Iac/Idc
1.65 mA
1.50 mA
1.1
เงื่อนไขและผลการทดลอง
เมื่อ Idc = 1.50 mA Iac/Idc เมื่อIac = 1.65 mA Iac/Idc Iac(max)
Iac(min)
Iac 1.67 mA 1.11 Idc 1.48 mA 1.11 2.31 mA 1.07 mA
จากตารางที่ 3.25 แสดงผลการทดลองเพื่อหากระแสไฟสลับอางอิงที่คา Iref = 1.65 mA
สําหรับพิสัย 2 mA ไดผลดังนี้ เงื่อนไขแรกเมื่อปรับคา Idc = 1.50 mA คากระแส Iac ที่อานได คือ
1.67 mA อัตราสวนของ Iac/Idc มีคาเทากับ 1.11 เงื่อนไขการทดลองถัดไปคือปรับคา Iac = 1.65 mA
คากระแส Idcที่อานได คือ 1.48 mA อัตราสวนของ Iac/Idc มีคาเทากับ 1.11 และปรับคาตัวตานทาน
RE2 ที่คาสูงสุดและต่ําสุด คากระแส Iac(max) = 2.31 mA และ Iac(min) = 1.07 mA ซึ่งเกิดการแกวง
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ของกระแสไฟสลับดานบวกคิดเปน รอยละ
กระแสดานไฟสลับลบคิดเปน รอยละ

2.31 mA − 1.65mA
1.65 mA

1.07 mA − 1.65mA
1.65 mA

× 100

× 100

= 40 และการแกวงของ

= -35.15

ตารางที่ 3.26 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบและการจําลองสถานการณกับผลการ
ทดลอง สําหรับกระแสไฟสลับอางอิงพิสัย 2 mA ที่คา Iref = 1.65 mA
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±10 ถึง ±40
สมมติฐานการออกแบบ
30
-30
ผลการทดลอง
40
-35.15
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
1.4) การวิเคราะหผลจากสมมติฐานการออกแบบและการจําลอง
สถานการณกับผลการทดลอง สําหรับกระแสไฟสลับอางอิงที่คา Iref = 1.65 mA สําหรับพิสัย 2 mA
ตามสมมติฐานการแกวงของกระแสไฟสลับดานบวกและดานลบ นําคาที่ไดไปจําลองสถานการณตาม
รูปที่ 3.137 เพื่อนําผลที่ได พิจารณาเลือกคาอุปกรณมาตรฐานสําหรับใชในวงจรทดลองตามรูปที่
3.138 และผลการทดลองที่ไดตามตารางที่ 3.28อยูในขอบเขตการออกแบบ เปนคาที่ยอมรับได
ดังตารางที่ 3.26 แสดงวาการออกแบบและผลการทดลองถูกตอง
3) สําหรับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย พิสัย 200 mA
3.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คากระแสไฟสลับอางอิง
Iref=110.0mA เมื่อการถายโอนพลังงานของกระแสสลับตอกระแสตรงมีอัตราสวนเปน Iac/Idc = 1.1
ดังนั้น Idc = 110.0 mA /1.1 = 100.0 mA
3.2) กําหนดสมมติฐานการออกแบบ เมื่อปรับตัวตานทานชนิดปรับคาได
ที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคากระแส Idc = 100 mA ใหแกวงไดประมาณ ∆I= ±20% การแกวงของ
กระแสดานเดียว คือ

ที่

ΔI
2

= 0.2 x 100 mA = 20 mA เพื่อหาคา RE ดังนี้

Imax = 100 mA + 20 mA = 120 mA
Imin = 100 mA – 20 mA = 80 mA
IC (max) = 120 mA
IB(max) =

IC
h FE

=

120 mA
120

= 1 mA
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RE =

VBB
I C(max)

5V

=

120 mA

= 41.66 Ω เลือกคามาตรฐาน 2.2 Ω

PRE = IT2RE = (100 mA)2 × 2.2 Ω = 22 mW
∴ PRE = 22 mW × 5 = 110 mW เลือกคามาตรฐาน 2.2 Ω1% 1/4 W
หมายเหตุ: RE ควรเลือกคาความตานทานมาตรฐาน ที่ทําใหเกิดจุดทํางานของทรานซิสเตอรเกือบ
อิ่มตัว ดังนั้นจึงตองเลือกคาต่ํากวาที่ออกแบบไวที่จุดกึ่งกลางเสนโหลดกระแสตรงคอนขางมาก เพราะ
ตัวตานทาน RT เปนคาความตานทานกึ่งกลางที่ทําใหเกิดคากระแสรวมมีคาเทากับ 100.0 mA
เมื่อ RT= R1 + R1 จากIB(max) =
2

1 mA =
R1 + 264 =

VBB − VBE
R 1 + (R E × h FE )
5 V − 0.7 V
R 1 + (2.2 Ω × 120)

4.3 V
1 mA

R1 = 4300 – 264
∴ R1 = 4.036 kΩ เลือกคามาตรฐาน 3.3 kΩ 1% 1/4 W
IC (min) = Imin = 80 mA
IB(min) =
เมื่อ

IB(min) =

0.66 mA =
R2 + 3564 =

IC
h FE

=

80 mA
120

= 0.66 mA

VBB − VBE
R 2 + R 1 + (R E × h FE )
5 V − 0.7 V
R 2 + 3.3kΩ + (2.2 Ω × 120)

4.3 V
0.66 mA

R2 = 6515 – 3564
∴ R2 = 2.951 kΩ เลือกคามาตรฐาน 5 kB
3.3) นําคาที่ไดจากการออกแบบจําลองสถานการณโดยใชโปรแกรม
ORCAD เพื่อหาคาอุปกรณมาตรฐาน สําหรับใชในการทดลองหากระแสไฟสลับอางอิง Iac = 110 mA
พิสัย 200 mA
จากวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น คาแรงดันไฟฟากระแสตรงที่ปอนใหกับทรานซิสเตอร
มีคาเทากับ 12 VAC x √2 × 0.636 = 10.79 V
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รูปที่ 3.139 วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Idc = 100.0 mA
จากรูปที่ 3.139 ผลการจําลองสถานการณจากการออกแบบกระแส Idc = 100mA ซึ่งได
คาอุปกรณมาตรฐาน คือ เลือกใชทรานซิสเตอรเบอร BD135 คาความตานทาน R1 = 3.3 kΩ 1%
1/4 W ตัวตานทานชนิดปรับคาได R2 = 5 kBและ RE = 2.2 Ω 1% 1/4 W โดยปรับคาตัวตานทาน
R2ใหไดคากระแส Idc = 100mA เขียนวงจรทดลองใหมไดดังรูปที่ 3.140
T1
12 Vac
220 Vac
0

Iac 110 mA
mA

VBB
+5 V
100 mA
R1
3.3 kΩ

mA
Idc
D1
W04
400 V 1.5 A
Vav = 10.79 V

R2
5 kB
Q1
BD135
RE
2.2 Ω

รูปที่ 3.140 วงจรสรางกระแสไฟสลับอางอิง Iref =110.0mA จาก Idc=100.0 mA ที่ออกแบบได
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จากนั้นทําการตอวงจรทดลองตามรูปที่ 3.140 เพื่อหาคากระแสไฟสลับอางอิงที่ตองการ
คือ Iref = 110.0 mA และวัดคาแรงดันไฟสลับขณะทดลองมีคา 228 VAC ไดผลการทดลองดังตาราง
ที่ 3.27
ตารางที่ 3.27 คาการออกแบบและผลการจําลองสถานการณเปรียบเทียบกับผลทดลองตามเงื่อนไขที่
กําหนด
พิสัย 200 mA Iref =Iac = 110.0 mA
ผลการออกแบบและจําลองสถานการณ
Iac
Idc
Iac/Idc
110.0 mA
100.0 mA
1.1
เงื่อนไขและผลการทดลอง
เมื่อ Idc = 100 mA Iac/Idc เมื่อIac = 110 mA Iac/Idc Iac(max)
Iac(min)
Iac 111.5 mA 1.11 Idc 98.6 mA 1.11 158.4 mA 73.1 mA
จากตารางที่ 3.27 แสดงผลการทดลองเพื่อหากระแสไฟสลับอางอิงที่คา Iref = 110.0 mA
สําหรับพิสัย 200 mA ไดผลดังนี้ เงื่อนไขแรกเมื่อปรับคา Idc = 100.0 mA คากระแส Iac ที่อานได คือ
111.5 mAอัตราสวนของ Iac/Idcมีคาเทากับ 1.11 และเงื่อนไขการทดลองถัดไป คือ ปรับคา Iac =
110.0 mA คากระแส Idcที่อานได คือ 98.6 mA อัตราสวนของ Iac/Idcมีคาเทากับ 1.11 และปรับ
คาตัวตานทาน R2 ที่คาสูงสุดและต่ําสุด คากระแส Iac(max) =158.4 mA และ Iac(min) = 73.1 mA ซึ่ง
เกิดการแกวงของกระแสไฟสลับดานบวกคิดเปน รอยละ
การแกวงของกระแสไฟสลับดานลบคิดเปน รอยละ

158.4 mA − 110.0mA
110.0 mA

73.1 mA − 110.0mA
110.0 mA

× 100

× 100

= 44 และ

= -33.54

ตารางที่ 3.28 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบและการจําลองสถานการณกับผลการ
ทดลอง สําหรับกระแสไฟสลับอางอิงพิสัย 200 mA ที่คา Iref = 110.0 mA
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±10 ถึง ±40
สมมติฐานการออกแบบ
30
-30
ผลการทดลอง
44
-33.54
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
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3.4) การวิเคราะหผลจากสมมติฐานการออกแบบและการจําลอง
สถานการณกับผลการทดลอง สําหรับกระแสไฟสลับอางอิงที่คา Iref = 110.0 mA ของพิสัย 200 mA
ตามสมมติฐานการแกวงของกระแสไฟสลับดานบวกและดานลบ นําคาที่ไดไปจําลองสถานการณตาม
รูปที่ 3.139 เพื่อนําผลที่ได พิจารณาเลือกคาอุปกรณมาตรฐานสําหรับใชในวงจรทดลองตามรูปที่
3.140 และผลการทดลองที่ไดตามตารางที่ 3.30 อยูในขอบเขตการออกแบบที่ขยับไปในทางสูงขึ้น
เนื่องจากขณะทดลองไฟไลนเกิน 220 VAC เปนคาที่ยอมรับไดดังตารางที่ 3.28 แสดงวาการออกแบบ
และผลการทดลองถูกตอง
4) สําหรับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยพิสัย 10 A และดิจิตอล
มัลติมิเตอรแบบปรับเลือกอัตโนมัติ พิสัย 10 A
4.1) กําหนดสมมติฐานการออกแบบที่คากระแสไฟสลับอางอิง
Iref = 0.55 A เมื่อการถายโอนพลังงานของกระแสสลับตอกระแสตรงมีอัตราสวนเปน Iac/Idc = 1.1
ดังนั้น Idc = 0.55 A /1.1 = 0.5 A
4.2) กําหนดสมมติฐานการออกแบบ เมื่อปรับตัวตานทานชนิดปรับคาได
ที่คาสูงสุดและต่ําสุดของคากระแส Idc = 0.50 Aใหแกวงไดประมาณ ∆I= ±30% ซึ่งการแกวงของ
กระแสดานเดียว คือ

ΔI
2

= 0.3 x 500 mA = 150 mA เพื่อหาคา RE ดังนี้

Imax = 500 mA + 150 mA = 650 mA
Imin = 500 mA – 150 mA = 350 mA
ทีI่ C (max) = 650 mA
IB(max) =
RE =

IC
h FE

=

VBB
I C(max)

650 mA
120

=

= 5.41 mA

5V
650 mA

= 7.69 Ω เลือกคามาตรฐาน 1 Ω

PRE = IT2RE = (500 mA)2 × 1 Ω = 500 mW
∴ PRE = 500 mW × 4 = 2 W
เลือกคามาตรฐาน 1 Ω1% 2 W
หมายเหตุ : RE ควรเลือกคาความตานทานมาตรฐาน ที่ทําใหเกิดจุดทํางานของทรานซิสเตอรเกือบ
อิ่มตัว เนื่องจากโหลดตองการกระแสคอนขางมาก
เนื่องจากตัวตานทาน RT เปนคาความตานทานกึ่งกลางที่ทําใหเกิดคากระแสรวมมีคา
เทากับ 0.5 A เมื่อ RT= R1 + R1
2
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จาก

VBB − VBE

IB(max) =

R 1 + (R E × h FE )
5 V − 0.7 V

5.41 mA =

R 1 + (1 Ω × 120)

4.3 V

R1 + 120 =

5.41 mA

R1 = 794 – 120
∴ R1 = 674 Ω
เลือกคามาตรฐาน 330 Ω 1% 1/4 W
IC (min) = Imin = 350 mA
IB(min) =
เมื่อ

IC
h FE

IB(min) =
2.91 mA =
R2 + 450 =

=

350 mA
120

= 2.91 mA

VBB − VBE
R 2 + R 1 + (R E × h FE )

5 V − 0.7 V
R 2 + 330Ω + (1 Ω × 120)

4.3 V
2.91 mA

R2 = 1477 – 450
∴ R2 = 1.027 kΩ
เลือกคามาตรฐาน 1 kB
หมายเหตุ : ควรเลือกคา R2 ใหต่ํากวาคาที่คํานวณ เนื่องจากกรณีนี้ไดกําหนดการแกวงตัวของคา
กระแสไวที่คาคอนขางสูงเทากับ ±30%
4.3) นําคาที่ไดจากการออกแบบจําลองสถานการณโดยใชโปรแกรม
ORCAD เพื่อหาคาอุปกรณมาตรฐาน สําหรับใชในการทดลองหากระแสไฟสลับอางอิง Iac = 0.55 A
พิสัย 10 A
จากวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น คาแรงดันไฟฟากระแสตรงที่ปอนใหกับทรานซิสเตอรมี
คาเทากับ 12 VAC x √2 × 0.636 = 10.79 V
จากรูปที่ 3.144 ผลการจําลองสถานการณจากการออกแบบกระแส Idc = 0.5 A ซึ่งไดคา
อุปกรณมาตรฐาน คือ เลือกใชทรานซิสเตอรเบอร BD135 คาความตานทาน R1 = 330 Ω 1%1/4 W
ตัวตานทานชนิดปรับคาได R2 = 1 kB และ RE = 1 Ω 1% 2 W โดยปรับคาตัวตานทาน R2 ใหได
คากระแส Idc = 0.5 A เขียนวงจรทดลองใหมไดดังรูปที่ 3.142
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รูปที่ 3.141 วงจรจากการจําลองสถานการณที่คา Idc= 0.5 A
จากนั้นทําการตอวงจรทดลองตามรูปที่ 3.142 เพื่อหาคากระแสไฟสลับอางอิงที่ตองการ
คือ Iref = 0.55 A และวัดคาแรงดันไฟสลับขณะทดลองมีคา 228 VAC ไดผลการทดลองดังตารางที่
3.32
T1
12 Vac

VBB
+5 V

Iac 0.55 A
A

0.5 A

220 Vac
0

R1
330 Ω

A
Idc
R2
1 kB

D1
W04
400 V 1.5 A
Vav = 10.79 V Q1
BD135
RE
1Ω

รูปที่ 3.142 วงจรสรางกระแสไฟสลับอางอิง Iref = 0.55 A จาก Idc = 0.50 A ที่ออกแบบได
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ตารางที่ 3.29 คาการออกแบบและผลการจําลองสถานการณเปรียบเทียบกับผลทดลองตามเงื่อนไข
ที่กําหนด
พิสัย 10 A Iref =Iac = 0.55 A
ผลการออกแบบและจําลองสถานการณ
Iac
Idc
Iac/Idc
0.55 A
0.5 A
1.1
เงื่อนไขและผลการทดลอง
เมื่อ Idc = 0.5 A Iac/Idc เมื่อIac = 0.55 A Iac/Idc Iac(max) Iac(min)
Iac 0.556 A 1.11 Idc 0.495 A 1.11 0.674 A 0.412 A
จากตารางที่ 3.29 แสดงผลการทดลองเพื่อหากระแสไฟสลับอางอิงที่คา Iref = 0.55 A
สําหรับพิสัย 10 A ไดผลดังนี้ เงื่อนไขแรกเมื่อปรับคา Idc= 0.5 A คากระแส Iac ที่อานได คือ 0.556 A
อัตราสวนของ Iac/Idc มีคาเทากับ 1.11 เงื่อนไขการทดลองถัดไป คือ ปรับคา Iac = 0.55 A คา กระแส
Idcที่อานได คือ 0.495 A อัตราสวนของ Iac/Idc มีคาเทากับ 1.11 และปรับคาตัวตานทาน R2 ที่
คาสูงสุดและต่ําสุด ไดคากระแส Iac(max) = 0.674 A และ Iac(min) = 0.412 A ซึ่งเกิดการแกวงของ
กระแสไฟสลับดานบวกคิดเปน รอยละ
กระแสไฟสลับดานลบคิดเปน รอยละ

0.674 A − 0.55A
0.55 A
0.412 A − 0.55A
0.55 A

× 100

× 100

= 22.54 และการแกวงของ

= -25.09

ตารางที่ 3.30 เปรียบเทียบคาจากสมมติฐานการออกแบบและการจําลองสถานการณกับผลการ
ทดลอง สําหรับกระแสไฟสลับอางอิงพิสัย 10 A ที่คา Iref = 0.55 A
ขอบเขตการออกแบบ
ดานบวก (รอยละ) ดานลบ (รอยละ)
รอยละ ±10 ถึง ±40
สมมติฐานการออกแบบ
30
-30
ผลการทดลอง
22.54
-25.09
ผลที่ได
อยูในขอบเขต
อยูในขอบเขต
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4.4) การวิเคราะหผลจากสมมติฐานการออกแบบและการจําลอง
สถานการณกับผลการทดลอง สําหรับกระแสไฟสลับอางอิงที่คา Iref = 0.55 A สําหรับพิสัย 10 A
ตามสมมติฐานการแกวงของกระแสไฟสลับดานบวกและดานลบ นําคาที่ไดไปจําลองสถานการณตาม
รูปที่ 3.141 เพื่อนําผลที่ได พิจารณาเลือกคาอุปกรณมาตรฐานสําหรับใชในวงจรทดลองตามรูปที่
3.142 และผลการทดลองที่ไดตามตารางที่ 3.32 อยูในขอบเขตการออกแบบ เปนคาที่ยอมรับได
ดังตารางที่ 3.30 แสดงวาการออกแบบและผลการทดลองถูกตอง
T1
12 VAC
+

Imax = 138.1µA

IAC µA
-

220 VAC

+
IAC mA
-

Iref = 125µA
Imin = 80.9µA

Imax = 2.31mA

+
IAC mA
-

Iref = 1.65mA
Imin = 1.07mA

1N4148×4
D1

D2

1N4148×4
D5

D6

D3

D4

D7

D8

0

Imax = 158.4mA
Iref = 110mA
Imin = 73.1mA

R2
20kB
GND1

VBB
+5V1
R1
30kΩ 1%

Q2
2N3904

R4
2kB
GND2

VBB
+5V2

Q3
BD135

R3
1.69kΩ 1%

IAC A
-

Iref = 0.55A
Imin = 0.41A

D10 W04

D9 W04
Q1
2N3904

Imax = 0.67A

+

R6
5kB

Q4
BD135
R9
1kB
1%
330Ω
R8

R5
3.3kΩ
GND3

VBB +5 V3

GND4

VBB +5 V4
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รูปที่ 3.143 วงจรสรางแหลงจายกระแสไฟสลับ
จากรูปที่ 3.143 แสดงวงจรสรางกระแสไฟสลับคาตาง ๆ ที่รับแรงดัน Vinจากหมอแปลง
12VAC โดยตรง โดยใชไดโอดบริดจเพื่อเรียงกระแสไฟฟาใหเปนแบบเต็มคลื่น แตจุดวัดจะเปนรูปคลื่น
ไซนที่เปนไฟฟากระแสสลับใหเปนไฟฟากระแสตรง แลวใชทรานซิสเตอรเปนตัวควบคุมกระแสใหได
ตามที่ตองการ โดยจะแยกแหลงจายไฟฟากระแสตรงใหกับทรานซิสเตอรแตละตัวเพื่อใหเกิดความ
เสถียรในการใชงานมากยิ่งขึ้น โดยใชทฤษฎีการสงผานพลังงาน Idc = 1.1 × Idc
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4.7 การออกแบบสร้างชุดขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร์
4.7.1 การออกแบบมอดูลและขยายพิสัยการวัดของมาตรวัดกระแสไฟตรง
แบบชันต์
มาตรวัดกระแสไฟตรงถูกออกแบบเพื่อให้สามารถวัดค่าต่่าๆ เป็นไมโครแอมป์
จนถึงค่าหลายร้อยแอมป์ และเพื่อให้สามารถขยายพิสัยการวัดได้หลายพิสัยตามความต้องการ ชุด
ขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัดที่น่ามาท่ามัลติมิเตอร์ จึงนิยมใช้ค่าประมาณ 44 µA เนื่องจากท่าให้พิสัย
ต่่าสุดในการวัดกระแสอยู่ในช่วง 0-50 µA ซึ่งเป็นค่าพิสัยมาตรฐานเมื่อต้องการขยายพิสัยการวัดของ
กระแสให้สูงขึ้นจะท่าการต่อชันต์หรือ น่าตัวต้านทานขนานกับขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัด เพื่อแบ่ง
กระแสส่ ว นที่ เ กิ น จากขดลวดเคลื่ อ นที่ จ ะรั บ ได้ ให้ ไ หลผ่ า นตั ว ต้ า นทานที่ ต่ อ ขนานนั้ น ไหลกลั บ
แหล่งจ่ายไฟ ซึ่งมาตรวัดกระแสที่ดีควรท่าให้เกิดการต้านทานการไหลของกระแสน้อยที่สุด ดังนั้น
การต่อแอมมิเตอร์เข้ากับวงจรทุกครั้งจะท่าให้ค่ากระแสที่อ่านได้ต่ากว่าความเป็นจริงเล็กน้อย ยกเว้น
บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต จะท่ า สเกลชดเชยเที ย บให้ อ่ า นค่ า ได้ ถู ก ต้ อ งมากขึ้ น แต่ ส่ ว นมากจะปล่ อ ยให้ เกิ ด
คลาดเคลื่อนตามกลไกลของเครื่องมือวัดหลักการแบ่งสเกลจะให้ค่ากระแสเพิ่มขึ้นครั้งละ 5-10 เท่า
จากพิสัยต่่าสุดที่วัดได้ เพื่อให้อ่านค่าได้ละเอียดและใช้จ่านวนพิสัยน้อยที่สุด คือ 50 µA, 2.5 mA, 25
mA, 250 mA
ตัวอย่างที่ 1 ขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัดมีค่าความต้านทานภายใน (Rm) 1.1 kΩ กระแส
เต็มสเกล (Ifs) 44 µA จงค่านวณหาค่าความต้านทานที่จะน่ามาต่อขนานกับขดลวดเคลื่อนที่ของมาตร
วัด (Rsh) เพื่อให้มาตรวัดกระแสมีพิสัยการวัดเป็น 50 µA ดังรูปที่ 3.144
IT = 50 µA

Rm
Ish 1.1 kΩ
Rsh

Ifs
M 44 µA

รูปที่ 3.144 วงจรมาตรวัดกระแสไฟตรง 50 µA
ก่าหนดให้

IT = ค่ากระแสที่ต้องการขยายพิสัยการวัด
Rm = ค่าความต้านทานภายในขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัด
Ifs = ค่ากระแสเต็มสเกลของขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัด
Rsh = ค่าความต้านทานชันต์
Ish = ค่ากระแสไหลผ่านความต้านทานชันต์
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จากสูตร

Rsh =

Ifs Rm
I T - I fs

(44  10- 6 )  (1.1  103 )
(50  10- 6 ) - (44  10- 6 )
= 8.066 kΩ
จากตัวอย่างเป็นการออกแบบมาตรวัดกระแส 50 µA จากชุดขดลวดเคลื่อนที่ 44µA, 1.1kΩ
แต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับมาตรวัดแรงดันและมาตรวัดความต้านทานได้ ดังนั้น การออกแบบ
ต่อไปนี้มีจุดประสงค์ให้ชุดขดลวดเคลื่อนที่สามารถน่ามาออกแบบให้เป็นมาตรวัดแรงดัน , กระแส,
ความต้านทาน โดยใช้อุปกรณ์ร่วมกันที่เรียกว่ามอดูล
โดยทั่วไปการใช้ขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัดมาขยายพิสัยการวัดโดยตรง จะมีความผิดพลาด
ตามค่าความคลาดเคลื่อนของตัวต้านทานที่น่ามาต่อขนาน ซึ่งกรณีการออกแบบทั่วไปจะใช้วิธีการตาม
ตัวอย่างที่ 1 แต่กรณีการออกแบบมัลติมิเตอร์ที่สามารถวัดค่าความต้านทาน, กระแสและแรงดันในตัว
เดียวกันจะมีอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้สามารถขยายเป็นพิสัยการวัดตัวต้านทานได้ ซึ่งจะต้องมีวงจรปรับ
ให้เข็มชี้ศูนย์ ผลจากการต่อตัวต้านทานค่าต่าง ๆ ท่าให้คุณสมบัติขดลวดเคลื่อนที่ 44 µA,RS = 1.1 kΩ
ให้กลายเป็นมาตรวัดกระแส 50 µA, RS = 2 kΩ ดังวงจรรูปที่ 3.145จากตัวอย่างที่ 2 จะใช้ R23 มีค่า
1 kΩ เพื่อให้มีค่าที่มีความยืดหยุ่น กรณีที่ RS ของขดลวดเคลื่อนที่มีค่าแตกต่างกันตามยี่ห้อของผู้ผลิต
หรือจ่าหน่าย
ตัวอย่างที่ 2 เมื่อให้ขดลวดเคลื่อนที่ 44 µA ของมาตรวัดจากชุดฝึกและตัวต้านทานอื่น ๆ
ตามวงจรรูปที่ 3.145 จงค่านวณหาค่า RT และ Ifs เพื่อพิสูจน์ว่าวงจรตามชุดฝึกมีความถูกต้องเมื่อปรับ
R23 ให้มีค่า 900 Ω จะท่าให้วงจรตามรูปที่ 3.145 เป็นมอดูล 50 µA, 2 kΩ
ก่าหนดให้
RT= ค่าความต้านทานรวมของวงจร เปรียบเสมือนค่าความต้านทานภายในขดลวด
เคลื่อนที่ของมาตรวัดที่เปลี่ยนพิสัยการวัดเป็น 50 µA
Ifs= ค่ากระแสเต็มสเกลของขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัดที่เปลี่ยนพิสัยการวัด
จากเดิม 44 µA ให้เป็นพิสัยใหม่ 50 µA
=
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44 µA  50 µA, Rm 1.1 kW
2 kW
50 µA
0.1 V, Rs 2 kW


R21
240 Ω



R23
1 kΩ

R24
10 kΩ

R22
31 kΩ



Rm
1.1 kΩ


R25
18 kΩ

M 44 µA

Rm 

 
)

(R21







รูปที่ 3.145 วงจรมาตรวัดกระแสไฟตรง 0-50 µA และรูปแบบการน่ามอดูลไปใช้งาน
จากรูปที่ 3.145 สามารถเขียนวงจรใหม่ เพื่อให้สามารถค่านวณได้ง่ายขึ้น ตามรูปที่ 3.146
IT

240 Ω
I1

I2

31 kΩ

2 kΩ

รูปที่ 3.146 วงจรสมมูลจากวงจรรูปที่ 3.145
จะได้

RT = 240 Ω + (31 kΩ // 2 kΩ // 28 kΩ) = 2 kΩ
V1 = (44 × 10-6) × (2 × 103) = 88 mV
-3
I1 = 88  10 3 = 2.84 µA
31  10
88
 10-3
I2 =
= 44 µA
2  103

I3
28 kΩ V1
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-3



I3 = 88  10 3 = 3.14 µA
28  10
IT = 2.84 µA + 44 µA + 3.14 µA 50 µA
RT
2 kΩ

IT
M 50 µA

รูปที่ 3.147 วงจรสมมูลมาตรวัดกระแสไฟตรง 0-50 µA
จากวงจรรูปที่ 3.147 สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปวงจรที่ง่าย ซึ่งในที่นี้ถือว่าขดลวดเคลื่อนที่
ของมาตรวัดมีค่าความต้านทานภายใน 2 kΩ และมีค่ากระแสเต็มสเกล 50 µA ซึ่งน่าไปขยายพิสัยการ
วัดให้มีค่าพิสัยต่าง ๆ ต่อไปสรุปว่าการออกแบบชุดฝึกแอนะลอกมัลติมิเตอร์มีความถูกต้อง
การออกแบบมาตรวัดกระแสไฟตรง
1. การออกแบบขยายพิสัยการวัดกระแสไฟตรงมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.1 ก่าหนดให้มอดูล 50 µA มีค่าความต้านทานภายใน (Rm)2 kΩเพื่อค่านวณหาค่าความ
ต้านทานที่จะน่ามาต่อขนานกับขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัด เมื่อต้องการท่าให้มาตรวัดกระแสมีพิสัย
การวัดเป็น 50 µA
I R
จากสูตร
Rsh= fs m
I T - I fs

(50
 10- 6 )  (2  103 )
=
(50  10- 6 ) - (50  10- 6 )
=∞ Ω
1.2 ก่าหนดให้มอดูล 50 µA มีค่าความต้านทานภายใน (Rm)2 kΩ เพื่อค่านวณหาค่าความ
ต้านทานที่จะน่ามาต่อขนานกับขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัด เมื่อต้องการท่าให้มาตรวัดกระแสมีพิสัย
การวัดเป็น 2.5 mA
จากสูตร

Rsh=

Ifs Rm
I T - I fs
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(50
 10- 6 )  (2  103 )
=
(2.5  10- 3 ) - (50  10- 6 )
=40.81Ω
1.3 ก่าหนดให้มอดูล 50 µA มีค่าความต้านทานภายใน (Rm)2 kΩ เพื่อค่านวณหาค่าความ
ต้านทานที่จะน่ามาต่อขนานกับขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัด เมื่อต้องการท่าให้มาตรวัดกระแสมีพิสัย
การวัดเป็น 25 mA
จากสูตร

Rsh=

Ifs Rm
I T - I fs

(50  10- 6 )  (2  103 )
(25  10- 3 ) - (50  10- 6 )
=4.008Ω
1.4 ก่าหนดให้มอดูล 50 µA มีค่าความต้านทานภายใน (Rm)2 kΩ เพื่อค่านวณหาค่าความ
ต้านทานที่จะน่ามาต่อขนานกับขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัด เมื่อต้องการท่าให้มาตรวัดกระแสมีพิสัย
การวัดเป็น 250 mA
=

จากสูตร

Rsh=

Ifs Rm
I T - I fs

(50  10- 6 )  (2  103 )
(250  10- 3 ) - (50  10- 6 )
= 0.4Ω
1.5 จากการค่านวณได้ค่าความต้านทานชันต์ที่น่ามาต่อขนานกับชุดมอดูลมิเตอร์ดังนี้
=

250 mA

25 mA

2.5 mA

Meter Module

50 µA
Rm

R20

R19

R18

2 kΩ
M 50 µA

รูปที่ 3.148 วงจรมาตรวัดกระแสไฟตรง 50 µA – 250 mA ที่ออกแบบได้
1.6 ท่าการวัดค่าความต้านทานที่ชุดฝึก ฯ เปรียบเทียบกับค่าความต้านทานที่ออกแบบได้
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4.7.2 การออกแบบขยายพิสัยการวัดของมาตรวัดแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง
มาตรวัดแรงดันหรือมาตรวัดกระแสแบบเข็มชี้ มีคุณสมบัติเป็นมาตรวัดทั้งสอง
อย่างรวมกันอยู่ด้วยกัน ขึ้นอยู่กับการเลือกคุณสมบัติที่จะน่าไปใช้งาน กล่าวคือ เมื่อต้องการจะท่าเป็น
มาตรวัดแรงดันจะน่าตัวต้านทานไปต่ออนุกรมกันกับขดลวดของมาตรวัดจะกลายเป็นมาตรวัดแรงดัน
เมื่อต้องการวัดค่าแรงดันของแหล่งจ่ายไฟในวงจร จะน่ามาตรวัดที่สร้างขึ้นต่อคร่อมกั บแหล่งจ่ายไฟ
นั้นและจะท่าให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรของมาตรวัดในปริมาณที่เหมาะสมกับสเกลและกระแส
จ่านวนนี้จะท่าให้เข็มของมาตรวัดชี้ไปยังต่าแหน่งต่าง ๆ ตามสเกล ซึ่งสัมพันธ์กับแรงดันที่วัด เพราะ
ค่ากระแสจะแปรผันตรงกับแรงดัน ตัวต้านทานที่น่ามาต่ออนุกรมกับมาตรวัด เรียกว่า ตัวต้านทาน
ขยายพิสัยการวัดของมาตรวัดแรงดัน ท่าหน้าที่ลดค่าแรงดันไฟฟ้าที่อินพุตของมาตรวัดต่ออยู่ให้เหลือ
เพียงค่าแรงดันที่จะท่าให้เข็มของมาตรวัดชี้เต็มสเกล หลักการแปลงสเกลจะให้ค่าแรงดันเพิ่มขึ้นครั้ง
ละ 5 เท่า เพื่อให้ใช้พิสัยการวัดน้อยที่สุดแต่ละเอียด เช่น พิสัยการวัด 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250
และ 1000
ตัวอย่างที่3การออกแบบมาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่มีพิสัย 10 V จากขดลวดของ
มาตรวัดที่มีค่ากระแสวงจรที่ออกแบบเต็มสเกล 1 mA ค่าความต้านทานภายใน 100 Ω จากวงจรที่
ออกแบบได้ จงหาค่าความไวหรืออัตราส่วนของโอห์มต่อโวลต์และหาค่าความต้านทานอินพุต
Rs
Rm

100 Ω

VIN = 10 V

Vm = 0.1 V
M 1 mA

รูปที่ 3.149 วงจรมาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 10 V
แรงดันตกคร่อมมาตรวัดหาจากคุณสมบัติของการเป็นมาตรวัดกระแส
Vm = Ifs × Rm
= 1 mA × 100 Ω = 0.1 V
V RS = IN V m
Ifs
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= 10 V - 0.1 V = 9.9 kΩ

1 mA
ดังนั้น RS= 9.9 kΩ เป็นค่าความต้านทานที่จะน่ามาต่ออนุกรมกับมาตรวัดกระแส 1 mA,
100 Ω หรือมาตรวัดแรงดัน 0.1 V, 100 Ω ในพิสัยการวัด 10 V
ข้อสังเกต พิสัยการวัดที่ต้องการออกแบบจะต้องมีค่าสูงกว่าพิสัยเดิม คือ 0.1 V และจะมีค่าเป็นกี่เท่า
ขึ้นกับจุดประสงค์ในการใช้งาน
ค่าความไวของมาตรวัดแรงดันไฟฟ้า (Sensitivity)
Sdc = 1 = 1 = 1 kΩ/V
I fs 1 mA
ค่าความไวของมาตรวัดแรงดันสามารถบ่งชี้ถึงความเที่ยงตรงในการวัด ถ้า Sdc มีค่าสู ง
หมายถึง มาตรวัดมีค่าความต้านทานอินพุตสูง จะไม่ไปโหลดแหล่งจ่ายที่ท่าการวัดมาก ค่าความคลาด
เคลื่อนจึงลดลง ดังนั้น จึงควรเลือกขดลวดของมาตรวัดที่มีค่า Ifs ต่่า ๆ จึงจะท่าให้มาตรวัดแรงดั นที่
ออกแบบมีความเที่ยงตรงสูง
ความต้านทานของมาตรวัดแรงดันที่พิสัยการวัดที่ออกแบบ
ที่พิสัย 10 V Rin = VIN
I fs
หรือ
Rin = S × VIN = 1 kΩ/V x 10 V = 10 kΩ
ซึ่งมีความหมายว่าขณะน่ามาตรวัดที่ออกแบบไว้ วัดแรงดันในวงจรต่าง ๆ จะเสมือนการน่า
ตัวต้านทานมีค่า 10 kΩ ไปต่อคร่อมวงจรที่จุดวัดนั้น ๆ ด้วย และอาจมีผลท่าให้ค่าความต้านทานที่
จุดวัดนั้นเปลี่ยนไปท่าให้ค่าแรงดันที่วัดได้ลดลงต่่ากว่าความเป็นจริงเล็กน้อย โดยเฉพาะเมื่อน่าไปวัด
ในวงจรตัวต้านทานที่มีค่าสูงจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดค่อนข้างสูงตามไปด้วย ซึ่งเป็นข้อเสีย
ของมาตรวัดชนิดแอนะลอก
การออกแบบมาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
1. ออกแบบมาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่มีพิสัยเหมือนมั ลติมิเตอร์ทั่วไป0.1V, 0.5V, 2.5 V, 10
V, 50 V, 250 V และ 1000 V จากมอดูลของมาตรวัดที่มีความต้านทานภายใน 2 kΩ กระแสเต็ม
สเกล 50 µA
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1000 V

250 V

10 V

50 V

2.5 V

0.5 V

0.1 V
S1

R12

R13

R14

R15

R16

R17

Meter Module
Rm

2 kΩ
M 50 µA

รูปที่ 3.150 มาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 0.1 V, 0.5 V, 2.5 V, 10 V, 50 V, 250 V, 1000 V
วิธีทา ที่พิสัย 0.1 V มีแรงดันตกคร่อม
Vm =Ifs x Rm
= 50 µA × 2 kΩ
= 0.1 V
จึงไม่มีการต่อตัวต้านทานเพิ่มสามารถใช้เป็นมาตรวัดแรงดันที่มีพิสัย 0.1 V ได้โดยตรง
V จาก Rs = IN V m
Ifs
พิสัย 0.5 V;
R17 = 0.5 V - 0.1- 6 V = 8 kΩ
50  10
ที่พิสัย 2.5 V; R16+R17 = 2.5 V - 0.1- 6V = 48 kΩ
50  10
R16+8 kΩ = 48 kΩ
= 48 kΩ – 8 kΩ
R16 = 40 kΩ
ที่พิสัย 10 V; R15+(R16+R17) = 10 V - 0.1- 6V = 198 kΩ
50  10
R15+(40 kΩ+8 kΩ) = 198 kΩ
R15 = 198 kΩ – (40 kΩ+8 kΩ)
R15 = 150 kΩ
ที่พิสัย 50 V; R14+(R15+R16+R17) = 50 V - 0.1- 6V = 998 kΩ
50  10
R14+(150 kΩ+40 kΩ+8 kΩ) = 998 kΩ
R14 = 998 kΩ – (150 kΩ+40 kΩ+8 kΩ)
R14 = 800 kΩ
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ที่พิสัย 250 V;

R13+(R14+R15+R16+R17) = 250 V - 0.1- 6 V = 4.998 MΩ
50  10
R13+(800 kΩ+150 kΩ+40 kΩ+8 kΩ) = 4.998 MΩ
R13 = 4.998MΩ–(800 kΩ + 150 kΩ + 40kΩ + 8kΩ)
R13 = 4 MΩ
ที่พิสัย 1,000 V
V = 19.998 MΩ
R12+(R13+R14+R15+R16+R17) = 1000 V - 0.1
50  10- 6
R12+(4 MΩ+800 kΩ+150 kΩ+40 kΩ+8 kΩ) = 19.998 MΩ
R12 = 19.998 MΩ+(4 MΩ+800 kΩ+150 kΩ+40 kΩ+8 kΩ)
R12 = 15 MΩ
4.7.3 การออกแบบขยายพิสัยการวัดของมาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
ขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัดที่ใช้กันทั่วไป สามารถใช้ได้เฉพาะกับวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงเท่านั้น กรณีที่จะน่ามาใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับจ่าเป็นต้องมีวงจรเรียงกระแส เพื่อแปลง
แรงดันไฟกระแสสลับให้เป็นแรงดันไฟกระแสตรง และผลของวงจรเรียงกระแสท่าให้ความไวของ
มาตรวัดในพิสัยการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับลดลง เนื่องจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็นระบบไฟฟ้าที่ให้
ก่าลังงานจริงน้อยกว่าก่าลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
มาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น
ตัวต้านทาน Rs เป็นค่าความต้านทานเพื่อขยายพิสัยการวัดแรงดันและจ่ากัดกระแสที่ไหล
ผ่านขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัด เมื่อมีสัญญาณรูปคลื่นไซน์เข้ามาไดโอดจะสลับกันน่ากระแส คือ
เมื่อสัญญาณรูปไซน์ช่วงบวกเข้ามา D3, D2 จะน่ากระแส ถ้าสัญญาณคลื่นไซน์ช่วงลบเข้ามา D1, D4 จะ
น่ากระแส ค่ากระแสเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในวงจรเมื่อใช้ไดโอดในอุดมคติค่านวณได้จากสมการดังนี้ คือ
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Rs

AC
50 Hz

D1

D3

D2

D4
Rm
M

รูปที่ 3.151 วงจรมาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น

0.636 Vp
Rs  Rm
= 0.636  1.414  Vrms
Rs  Rm
Iav = 0.9 V rms
R s  Rm
RS= 0.9 Vrms – Rm
I fs
ตัวอย่างที่ 4 จากวงจรรูปที่ 3.151 ก่าหนดให้ขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัดแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงมี Rm = 100 Ω กระแสเต็มสเกล 1 mA จงออกแบบมาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
10Vrms และค่านวณหาค่าความต้านทานอินพุตของมาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
วิธีท่า จากสมการ
RS= 0.9 Vrms – Rm
I fs
แทนค่า จะได้ RS= 0.9  10V
–100 Ω = 8,900 Ω
1  10- 3
ค่าความไวของมาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (Sensitivity) ค่านวณได้จากอัตราส่วนของ
ความต้านทานรวมกับค่าอาร์เอ็มเอส
Iav=

Sac = Rs  Rm
Vrms
= 8,900  100
10
= 900 Ω/V
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ค่าความไวของมาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Sensitivity)
Sdc = 1
I fs
= 1 -3 = 1000 Ω/V
1 x 10
เมื่อน่ามาใช้เป็นมาตรวัดแรงดันไฟกระแสสลับ จะลดลงร้อยละ10 เหลือเพียง 900 Ω/V
S
1000  1.1 มีความหมายว่ามาตรวัด
เนื่องจากระบบการแปลงพลังงาน Idc = 1.1 Iacหรือ dc 
Sac 900
แรงดันไฟกระแสตรงมีความไวกว่ามาตรวัดแรงดันไฟกระแสสลับ 1.1 เท่า
กรณีใช้วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น ค่าความไวจะลดลงต่่ากว่าใช้วงจรเรียงกระแสแบบเต็ม
S
20 kW/V = 2.2 เท่า
คลื่น ร้อยละ 50 หรือต่่ากว่ามาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง เท่ากับ dc 
Sac 9 kW/V
แต่มัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอกที่มีจ่าหน่ายทั่วไปเน้นความประหยัด จึงยังนิยมใช้วงจรเรี ยงกระแสแบบ
ครึ่งคลื่น
ดังนั้น การหาค่าความต้านทานอินพุตของมาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
จากสมการ
Rin = S × VIN
= 900 Ω/V × 10 V = 9 kΩ
มาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสับโดยใช้วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น
วงจรมาตรวัดแรงดันไฟกระแสสลับแบบครึ่งคลื่น มีข้อดีที่ใช้อุปกรณ์น้อย สามารถใช้ได้กับ
แรงดันอินพุตที่ต่า แต่มีข้อเสียที่ความไวและค่าความต้านทานอินพุตต่่ากว่าแบบที่ใช้เต็มคลื่นประมาณ
ครึ่งหนึ่ง เมื่อมีสัญญาณรูปคลื่นไซน์ช่วงบวกเข้ามา D1จะน่ากระแส แต่เมื่อสัญญาณรูปคลื่นไซน์ช่วง
ลบเข้ามา D2 จะน่ากระแส การเพิ่ม D2 เข้ามาจะช่วยไม่ให้ D1 ท่างานในช่วงไบแอสกลับ ซึ่งอาจจะมี
กรแสรั่วไหลไปยังขดลวดของมาตรวัดได้ และช่วยป้องกัน D1ไม่ให้เกิดการเบรกดาวน์ได้ง่าย กรณีวัด
แรงดันค่าสูงแต่ไปตั้งพิสัยต่่า ค่ากระแสเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในวงจรเมื่อก่าหนดให้ไดโอดในอุดมคติค่านวณ
ได้จากสูตรค่านวณ ดังนี้
D1

Rs

AC
50 Hz

Rm
D2
M

รูปที่ 3.152 วงจรมาตรวัดแรงดันไฟกระแสสลับโดยใช้วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น
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0.318V p 0.318  1.414  V rms
=
R s  Rm
R s  Rm
= 0.45 V rms
Rs  Rm
Rs = 0.45  V rms – Rm
Iav
การออกแบบวงจรใช้งานจริงจะน่าค่าความต้านทานของไดโอดหรือแรงดันตกคร่อมไดโอดมา
ประกอบการค่านวณหรืออาจหาวิธีการท่าให้ไดโอดท่างานในช่วงที่เป็นเชิงเส้น การเลือกใช้ไดโอด
แบบชอตกี เบอร์ 1N60 ที่มีแรงดันไบแอส 0.2–0.3 V จะท่าให้ช่วงพิสัยการวัด 2.5 V, 10 V, มีค่า
ความคลาดเคลื่อนลดลงกว่าใช้ไดโอดชนิดซิลิกอน เบอร์ 1N4007 ที่มีแรงดันไบแอส 0.5–0.7 V
ปกติแรงดัน VDของซิลิคอนไดโอดมีค่าประมาณ 0.7 V แต่ในวงจรที่มีกระแสไหลผ่านน้อยจะ
มีค่าลดลงตามล่าดับ ในการขยายพิสัยการวัดจะเกิดแรงดัน VD มีค่าประมาณ 0.5 V แต่ถ้าต้องการให้
วงจรท่างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นคล้ายไดโอดในอุดมคติ ให้เปลี่ยนไดโอดเป็นชนิดชอตกี ที่มีค่า VF
ประมาณ 0.2 V ค่าความต้านทานที่ค่านวณจะมีค่าสูง อินพุตอิมพีแดนซ์ของมาตรวัดจะสูงขึ้นตาม ใน
ที่นี้จะเป็นการเรียนรู้จากมัลติมิเตอร์มาตรฐาน ชุดฝึก ฯ จึงใช้ซิลิคอนไดโอด
มัลติมิเตอร์บางรุ่นจะไม่ออกแบบพิสัยการวัด 2.5 VAC เนื่องจากมีค่าความคลาดเคลื่อนสูง
ซึ่งเกิดจากค่าแรงดัน VF ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยใช้ไดโอดที่มีค่า VFต่่า เบอร์ 1N60
แทนเบอร์ 1N4007
Iav =

การออกแบบมาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
1. ออกแบบมาตรวัดแรงดันไฟกระแสสลับแบบครึ่งคลื่นที่มีพิสัย 2.5 V, 10 V, 50 V, 250 V
และ 1000 V จากมาตรวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่มีค่าความต้านทานภายใน 2 kΩ กระแสเต็มสเกล
50 µADC ก่าหนดให้มีแรงดันตกคร่อมไดโอดเรียงกระแส 0.5 V
1000 V

250 V

50 V

10 V

2.5 V
S1

AC
50 Hz

R7

R8

R9

R10

R11

D1 VD
1N4007

Meter Module
Rm

2 kΩ
M 50 µA

D2
1N4007

รูปที่ 3.153 วงจรมาตรวัดแรงดันไฟกระแสสลับ 0 – 1000 V
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จากสูตร Rs = 0.45  V rms – Rm
Iav
เมื่อน่าแรงดันตกคร่อมไดโอดมาพิจารณา
Rs = 0.45  V rms - V D – Rm
Iav
พิสัย 2.5 V ; R11 = 0.45  2.5 V --60.5 V  – 2 kΩ
50  10
R11 = 16 kΩ
พิสัย 10 V ; R10+R11 = 0.45  10 V -- 60.5 V  – 2 kΩ
50  10
R10+R11 = 83.5 kΩ
R10 = 83.5 kΩ – R11
R10 = 83.5 kΩ – 16 kΩ
R10 = 67.5 kΩ
พิสัย 50 V ; R9+(R10+R11) = 0.45  50 V -- 60.5 V  – 2 kΩ
50  10
= 443.5 kΩ
R9 = 443.5 kΩ – (R10+R11)
R9 = 443.5 kΩ – 83.5 kΩ
R9 = 360 kΩ
พิสัย 250 V ; R8+(R9+R10+R11) = 0.45  250 V- -60.5 V  – 2 kΩ
50  10
= 2.2435 MΩ
R8 = 2.2435 MΩ – 443.5 kΩ
R8 = 1.8 MΩ
พิสัย 1000 V ; R7+(R8+R9+R10+R11) = 0.45  1000 V- 6- 0.5 V  – 2 kΩ
50  10
= 8.9935 MΩ
R7 = 8.9935 MΩ – 2.2435 MΩ
R7 = 6.75 MΩ

247
4.7.4 การออกแบบขยายพิสัยการวัดของมาตรวัดความต้านทาน
วงจรมาตรวัดความต้านทานโดยทั่วไป จะประกอบด้ว ยมาตรวัดกระแส, ตัว
ต้านทานชนิดคงที่ตัวต้านทานปรับค่าได้ และแบตเตอรี่ที่จ่ายให้กับตัวต้านทานผ่านมาตรวัดกระแส
เป็นตัวบ่งชี้ค่าความต้านทานที่สัมพันธ์กับค่าของกระแส วงจรมาตรวัดความต้านทานสามารถแบ่งได้
ตามการต่อของมาตรวัดกระแสมี 3 แบบ คือ
1. มาตรวัดความต้านทานแบบต่ออนุกรมกับตัวต้านทานที่ต้องการวัด
2. มาตรวัดความต้านทานแบบต่อขนานกับตัวต้านทานที่ต้องการวัด
3. มาตรวัดความต้านทานแบบต่อขนานกับตัวต้านทานชันต์
1. มาตรวัดความต้านทานแบบต่ออนุกรมกับตัวต้านทานที่ต้องการวัด
VB
A
Rs
Im
Rm

2 kΩ

RX
A 50 µA
B
รูปที่ 3.154 วงจรมาตรวัดความต้านทานแบบต่ออนุกรมกับตัวต้านทานที่ต้องการวัด

ลักษณะของวงจร ตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่า RX ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ VB ตัวต้านทานปรับ
ค่าได้ RS และมาตรวัดกระแส 50 µA หลักการท่างานของมาตรวัดความต้านทานแบบต่ออนุกรมกับ
แบตเตอรี่ จะอาศัยตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้ RSท่าหน้าที่ควบคุมให้เข็มของมาตรวัดชี้เต็มสเกลขณะ
ลัดวงจรขั้ววัดจุด AB โดยคุณสมบัติของวงจรเมื่อ RX = RS + Rm เข็มของมาตรวัดจะชี้กึ่งกลางสเกล
เมื่อ RX = 0 Ω เข็มของมาตรวัดจะชี้ไปทางขวาสุดของสเกล เมื่อ RXมีค่าอนันต์เข็มของมาตรวัดจะชี้ไป
ทางซ้ายสุดของสเกล เมื่อต้องการสร้างสเกลอ่านค่าความต้านทานจากกระแสที่อ่านได้ สามารถ
ค่านวณได้จากสูตร
I m=

VB
R X  R s  Rm
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ตัวอย่างที่ 5 จากวงจรรูปที่ 3.154 แรงดันจากแบตเตอรี่ 1.5 V ใช้มาตรวัดกระแส 100 µA
ค่าความต้านทาน RS + Rm = 15 kΩ
ก. ค่านวณหากระแสไหลผ่านมาตรวัดเมื่อลัดวงจรขั้ววัด AB
ข. หาค่าความต้านทาน RX บนสเกลที่ต่าแหน่ง 0.25 FSD, 0.5 FSD และ 0.75 FSD
ค. ถ้าแรงดันแบตเตอรี่ลดลงเหลือ 1.2 V วัดความต้านทาน RX = 15 kΩ จะอ่านค่าได้เท่าใด
VB
วิธีท่า ก. จาก Im=
= 1.5 V = 100 µA
RX  Rs  Rm 0  15 kW
ข. ที่ 0.25 FSD

Im = 0.25 × 100 µA = 25 µA
RX = 1.5 V –15 kΩ = 45 kΩ
25 µA

ที่ 0.5 FSD

Im= 0.5 × 100 µA = 50 µA
RX = 1.5 V –15 kΩ =15 kΩ
50 µA

ที่ 0.75 FSD

Im= 0.75 × 100 µA = 75 µA
RX = 1.5 V – 15 kΩ = 5 kΩ
75 µA

ค. จากข้อ ข. ขณะแบตเตอรี่มีค่า 1.5 V เมื่อ RX = 15 kΩ, Im = 50 µA
เมื่อ VB = 1.2 V, Im=

1.2 V = 40 µA
15 kW  15 kW

ค่าความต้านทานที่อ่านได้เมื่อ VB = 1.2 V คือ
40 × 10-6 = 1.2 V
R X  15 kW
RX = 22.5 kΩ
ผลที่เกิดขึ้น คือ เมื่อแบตเตอรี่อ่อน กระแสเต็มสเกลจะลดลงค่าความต้านทานเดิมที่อ่านได้
15 kΩ จะเพิ่มเป็น 22.5 kΩ
สรุ ป ลั กษณะของวงจรที่มีตัว ต้า นทานปรับ ค่าได้ต่อเป็ นตัว ต้านทานอนุกรมกับมาตรวั ด
กระแสเพื่ อ จ่ า กั ด ค่ า กระแสสู ง สุ ด นั้ น เมื่ อ มี ก ารปรั บ ให้ เ ข็ ม ชี้ ค่ า ตามสเกลมาตรวั ด ที่ แ รงดั น ของ
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แบตเตอรี่ค่าหนึ่ง สเกลของมาตรวัดความต้านทานที่สร้างขึ้น จะถูกเจาะจงให้ใช้ตามวงจรนี้เท่านั้น
เมื่อแรงดันจากแบตเตอรี่มีค่าลดลงจากการใช้งาน การปรับ RS เพื่อให้เข็มของมาตรวัดชี้เต็มสเกลใหม่
จะไม่สามารถใช้สเกลเดิมได้ จึงเป็นข้อจ่ากัดของมาตรวัดความต้านทานแบบต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน
ที่ต้องการวัด ยกเว้นจะสร้างวงจรควบคุมแรงดันให้คงที่จึงจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือเพิ่มสเกลการวัด
เมื่อแบตเตอรี่มีค่าแรงดันต่าง ๆ ดังนั้น วงจรนี้จึงไม่นิยมที่จะน่ามาใช้งานจริงและมีข้อจ่ากัดในการ
ออกแบบให้วัดได้หลายพิสัย
2. มาตรวัดความต้านทานแบบต่อขนานกับตัวต้านทานที่ต้องการวัด
A

Rs
Im

IX

Rm

IT

2 kΩ

RX

VB
A 50 µA
ON
SW

B

รูปที่ 3.155 วงจรมาตรวัดความต้านทานแบบขนานกับตัวต้านทานที่ต้องการวัด
ลักษณะของวงจรมาตรวัดตัวต้านทานแบบขนานกับตัวต้านทานที่ต้องการวัดที่ไม่ทราบค่า RX
จะต่อขนานกับมาตรวัดกระแส 50 µA และขนานกับตัวต้านทานปรับค่าได้ RS ที่ต่ออนุกรมกับ
แบตเตอรี่ VB หลักการท่างานของมาตรวัดความต้านทานแบบขนานกับตัวต้านทานที่ต้องการวัด จะ
อาศัยความต้านทานชนิดปรับค่าได้ RS ท่าหน้าที่ควบคุมให้เข็มของมาตรวัดชี้เต็มสเกล ขณะเปิดวงจร
ขั้ววัดที่จุด AB โดยคุณสมบัติของวงจร เมื่อ RX = 0 Ω เข็มของมาตรวัดจะชี้ไปทางซ้ายสุดของสเกล
เนื่องจากไม่มีกระแสไหลผ่านมาตรวัด ขณะที่อ่านค่าความต้านทานที่สเกลได้ 0 Ω เมื่อ RX มีค่าอนันต์
หรือเปิดวงจรที่จุด AB เข็มของมาตรวัดจะชี้ไปทางขวาสุดของสเกล อ่านค่าความต้านทานได้ ∞ Ω
เนื่องจากกระแสไหลผ่านมาตรวัดมากและจะสามารถจ่ากัดกระแสสูงสุดด้วยการปรับ RS
VB
เมื่อเปิดวงจรที่จุด AB Ifs =
R s  Rm
เมื่อน่าความต้านทานภายนอก RX มาต่อที่จุด AB กระแสที่ไหลผ่านมาตรวัด Im คือ
I m=

IT  R X
R X  Rm
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ตัวอย่างที่ 6 จากวงจรรูปที่ 3.155 ใช้มาตรวัดกระแสขนาด 1 mA ความต้านทานภายใน 1 kΩ
แรงดันที่แบตเตอรี่ 3 V จงค่านวณหา
ก. ค่าความต้านทานจ่ากัดกระแส RS ที่ท่าให้กระแสไหลผ่านมาตรวัดเต็มสเกล
ข. เมื่อวัดค่าความต้านทาน 1 kΩ ให้ค่านวณหาค่ากระแสที่ไหลผ่านมาตรวัด
ค. วงจรถูกออกแบบให้มีพิสัยการวัดเท่าใด
วิธีท่า ก. ค่าความต้านทานจ่ากัดกระแส RS ที่ท่าให้ไหลผ่านมาตรวัดเต็มสเกล ขณะเปิดวงจรจุด AB
VB
จากสมการ Ifs=
R s  Rm
1 mA = 3 V
Rs  1 kW
RS = 2 kΩ
ข. กระแสที่ไหลผ่านมาตรวัด เมื่อวัดค่าความต้านทาน 1 kΩ
RT = RS//(Rm+RX)
= 2 kΩ//(1 kΩ + 1 kΩ)
RT = 1 kΩ
V
IT = B = 3 V = 3 mA
R T 1 kW

IT  R X
R X  Rm
= 3 mA  1kW
1 kW  1 kW

I m=

= 1.5 mA
Im> 1 mA แสดงว่าค่าความต้านทานที่ท่าการวัดสูงเกินไป ท่าให้กระแสไหลผ่านมาตรวัดเกิน
1 mA ซึ่งเกินสเกลหรือพิสัยที่ออกแบบ เนื่องจากวงจรถูกออกแบบให้มีพิสัยการวัดสูงสุด 500 Ω โดย
แทนค่าในสมการ Im = 3 mA  500 W =1 mA ซึ่งเป็นกระแสเต็มสเกล
1 kW  500 W
สรุป มาตรวัดความต้านทานแบบต่อขนานกับตัวต้านทานที่ต้องการวัด เหมาะที่จะใช้กับพิสัย
การวัดค่าความต้านทานต่่า ๆ เนื่องจากสเกลที่ได้มีความเป็นเชิงเส้นมากกว่ามาตรวัดความต้านทาน
แบบอนุกรม ข้อเสียของมาตรวัดความต้านทานแบบขนานกับตัวต้านทานที่ต้องการวัด คือ ขณะไม่ได้
ใช้งานวงจรมาตรวัดจะต่อคร่อมกับแบตเตอรี่ตลอดเวลาท่าให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานน้อย การ
แก้ไขจะใช้สวิตช์ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่คือ ใช้แบตเตอรี่เมื่อต้องการวัด ซึ่งไม่สะดวกต่อการใช้งาน
และมีข้อจ่ากัดในการออกแบบให้วัดได้หลายพิสัย
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3. มาตรวัดความต้านทานแบบต่อขนานกับตัวต้านทานชันต์
A

VB

Rs
Im

RX

Rsh

Rm

2 kΩ
A 50 µA

B

รูปที่ 3.156 วงจรมาตรวัดความต้านทานแบบต่อขนานกับตัวต้านทานชันต์
ลักษณะของวงจรประกอบด้วยตัวต้านทานไม่ทราบค่าต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่และขนานกับ
RSh โดยRSh ต่อขนานกับมาตรวัดกระแสอนุกรมกับ RS ซึ่งเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ มาตรวัดความ
ต้านทานแบบต่อขนานกับตัวต้านทานชันต์ เป็นวงจรอีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในมัลติมิเตอร์ทั่วไป
หลักการท่างานของมาตรวัดความต้านทานแบบต่อขนานกับตัวต้านทานชันต์จะใช้ตัวต้านทานแบบ
มาตรฐาน Rsh ต่อขนานกับมาตรวัดกระแส ซึ่งต่ออนุกรมกับตัวต้านทานแบบชนิดปรับค่าได้ RS
ส่าหรับปรับให้เข็มของมาตรวัดชี้เต็มสเกลเมื่อลัดวงจรอินพุตขั้ว AB ทางด้านอินพุตจะมีแบตเตอรี่จ่าย
กระแสผ่านตัวต้านทานมาตรฐาน และจะครบวงจรเมื่อมีการวัดค่าความต้านทาน เมื่อท่าการวัดตัว
ต้านทานซึง่ มีค่าเท่ากับตัวต้านทานมาตรฐาน เข็มของมาตรวัดจะชี้กึ่งกลางสเกล ซึ่งเป็นต่าแหน่งที่ให้
ความเที่ยงตรงสูงสุด เมื่อ Rsh มีค่าเท่ากับ RX เข็มจะชี้ซ้ายมือสุดเมื่อเปิดวงจรหรือ RX มีค่า ∞ และ
เข็มชี้ขวามือสุด เมื่อลัดวงจร หรือ RX= 0 Ω เงื่อนไขนี้ท่าให้สเกลการวัดความต้ านทานไม่เป็นเชิงเส้น
เหมือนวงจรวัดแรงดันและกระแส เนื่องจากมีช่วงการวัดสูงสุดเป็น ∞ Ω แต่จะวัดได้ละเอียดในช่วง
กึ่งกลางสเกลเท่านั้น การต่อขั้วแบตเตอรี่กับขั้ววัดของมาตรวัดมีผลต่อขั้วแรงดันที่ปล่อยออกมาจาก
ขั้ววัด ซึ่งมัล ติมิเตอร์ ของญี่ปุ่น นิย มใช้ขั้วบวกของสายวัดมีศักย์เป็นไฟลบปล่ อยออกมา เนื่องจาก
พิจารณาจากวงจรขณะวัดตัวต้านทาน ต้องท่าให้มาตรวัดได้รับศักย์บวก มิฉะนั้นจะบ่ายเบนสลับ
ทิศทาง ส่วนวงจรโอห์มมิเตอร์ของอเมริกาจะให้ศักย์บวกจากขั้วบวกของมาตรวัด ซึ่งจะต้องสลับขั้ว
มาตรวัด
วงจรมาตรวัดความต้านทานส่วนมากจะมีตั วปรับให้เข็มชี้ต่าแหน่งศูนย์ (Zero Adjust) เพื่อ
ท่าให้เข็มของมาตรวัดสามารถชี้ต่าแหน่งมากกว่าหรือน้อยกว่า 0 Ω ได้ เมื่อขั้วอินพุตลัดวงจรความ
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จ่าเป็นของตัวปรับสู่ต่าแหน่งศูนย์รวมทั้งสาเหตุจากค่าแรงดันของแบตเตอรี่ค่อย ๆ ลดลงเนื่องจาก
การใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับพิสัยการวัดที่มีวงจรแตกต่างกัน การปรับค่าความต้านทานของตัวปรับ
สู่ต่าแหน่งศูนย์นี้ มีผลกระทบต่อค่าความต้านทานรวมของวงจรมาตรวัดและตัวต้านทานมาตรฐาน
Rsh ดังนั้น ผู้ผลิตมัลติมิเตอร์แต่ละยี่ห้อจึงหาเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่จะออกแบบให้เกิดผลกระทบต่อ
ค่าความต้านทานรวมน้อยที่สุดและค่านึงถึงการใช้สเกลร่วมกันในทุกพิสัยของการวัด เช่น เลือกใช้ตาม
วงจรรูปที่ 3.157
ข้อควรพิจารณาในการออกแบบมาตรวัดความต้านทานหลายพิสัย
1. ค่าความต้านทานมาตรฐานจะท่าให้เข็มชี้กึ่งกลางสเกล เมื่อท่าการวัดค่าความต้านทาน
ภายนอกRXซึ่งมีค่าเท่ากับความต้านทานมาตรฐานค่าความต้านทานมาตรฐาน หมายถึง Rsh//RMT
2. ค่าความต้านทานมาตรฐานในพิสัยที่สูงกว่าจะต้องมีค่า 10 เท่าตามค่าของพิสัยถัดไป
3. ค่าของกระแสที่ไหลผ่านมาตรวัดในแต่ละพิสัย เมื่อใช้วัดค่าความต้านทาน RX ที่มีค่า
เท่ากับตัวต้านทานมาตรฐานจะต้องใกล้เคียงกัน และเข็มจะชี้อยู่ต่าแหน่งกึ่งกลางสเกลทุกพิสัย
การออกแบบมาตรวัดความต้านทาน
ลักษณะวงจรตามรูปที่ 3.156 เปรียบเทียบกับวงจรตามรูปที่ 3.157 คือ ต่าแหน่งอิมพีแดนซ์
ที่มองจาก RMT เมื่อค่านวณทั้งหมดจะเปรียบเสมือนเป็นมาตรวัดกระแส 50 µA, Rm1.76 kΩ ค่านวณ
จาก 2 kΩ– 240 Ω= 1.76 kΩ ซึ่งเป็นมอดูลเดิมของ 50 µA จากเดิมใช้มาตรวัดกระแส 44 µA, Rm
1.1 kΩ ในการออกแบบ ซึ่งเทคนิคการต่อตัวต้านทาน 10 kΩ ที่เป็นตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ใน
ลักษณะนี้ไม่ท่าให้ Rmของมาตรวัดเปลี่ยนไป ดังนั้น การปรับเพื่อชดเชยกระแสเนื่องจากแบตเตอรี่
อ่อน จึงไม่มีผลต่อการอ่านค่าความต้านทานในแต่ละพิสัย โดยหากยังสามารถปรับให้เข็มชี้ศูนย์ได้
มาตรวัดโอห์มมิเตอร์จะมีความเที่ยงตรงตลอด ตัวต้านทาน 44 kΩ ถูกต่ออนุกรมให้การชดเชยกระแส
ในการปรับให้เข็มชี้ศูนย์ขณะแบตเตอรี่อ่อนมีความเหมาะสม แต่ค่าอิมพีแดนซ์ที่ม องจาก RMT จะมีค่า
45.76 kΩ ซึ่งลักษณะตามรูปที่ 3.157 จึงเหมาะกับการสร้างพิสัยใดพิสัยหนึ่งเท่านั้น แต่วงจรตามรูป
ที่ 3.157 สามารถใช้ได้กับหลายพิสัย จึงเป็นสาเหตุที่ไม่น่ามาตรวัดกระแส 50 µA มาท่าเป็นมาตรวัด
ความต้านทาน โดยตรงต้องใช้มาตรวัดที่ไวกว่า คือ 44 µA แล้วต่อตัวต้านทาน 44 kΩ เพื่อลดความไว
ลง ซึ่งตัวต้านทานที่ต่อเพิ่มเติม สามารถปรับชดเชยให้เข็มชี้ 0 Ω ในวงจรวัดตัวต้านทานได้ โดยผล
จากการเปลี่ยนแปลงของตัวต้านทานปรับค่าได้ท่าให้ค่า RMT เปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย
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3V

44 kΩ
RMT

10 kΩ

Rm

2 kΩ
31 kΩ

Rm

Rsh

M 44 µA

18 kΩ

รูปที่ 3.157 วงจรมาตรวัดความต้านทาน พิสัยการวัด ×1 ถึง ×1k
จากรูปที่ 3.157 ค่านวณหาค่ากระแสที่ไหลผ่านมาตรวัดเมื่อลัดอินพุตของวงจรขณะตัว
ต้านทานปรับค่าได้ถูกปรับไว้ที่กึ่งกลางและค่ากระแสชดเชย เมื่อตัวต้านทานปรับค่าได้ถูกปรับไว้ที่
ต่าแหน่งทวนเข็มนาฬิกาสุด, ต่าแหน่งตามเข็มนาฬิกาสุด
ขณะขั้ว อิน พุต ลั ด วงจร Rsh ไม่ มีผ ลต่ อกระแสที่ไ หลผ่ า นมาตรวั ด เนื่ องจากต่ อขนานกั บ
แบตเตอรี่ จึงไม่น่ามาใช้ในการค่านวณ เมื่อตัวต้านทานปรับค่าได้ ถูกปรับไว้ที่กึ่งกลางสามารถเขียน
วงจรใหม่ได้ตามวงจรรูปที่ 3.158
II

IT

44 kΩ

Im

5 kΩ
Rm

2 kΩ

5 kΩ
3V

31 kΩ
M 44 µA

18 kΩ

รูปที่ 3.158 วงจรสมมูลของมาตรวัดความต้านทานเมื่อปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ให้กึ่งกลางสเกล
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จากการวิเคราะห์วงจรได้
IT =

3V
3V
=
= 60.86 µA
44 kW  23 kW//5 kW  (2 kW//31kW) 44 kW  (5.28 kW)

IT  23 kW = 60.86 A  23 kW = 46.86 µA
29.87 kW
6.87 kW  23 kW
I  31 kW 46.86 A  31 kW
Im = I
= 44.02 µA
33 kW
2 kW  31 kW
ดังนั้น เมื่อตัวต้านทานถูกปรับไว้ที่กึ่งกลางสเกลค่ากระแส Im≈ 44 µA เท่ากับค่ากระแส
สูงสุดของมาตรวัด
เมื่อตัวต้านทานปรับค่าได้ถูกปรับไว้ที่ตาแหน่งทวนเข็มนาฬิกาสุด
II =

Im
10 kΩ
IT

44 kΩ

Rm

2 kΩ
31 kΩ

II
3V

18 kΩ

M 44 µA

รูปที่ 3.159 วงจรสมมูลของมาตรวัดความต้านทาน เมื่อปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ให้มีค่าต่่าสุด
ในทิศทวนเข็มนาฬิกา
จากการวิเคราะห์วงจรได้
IT =

3V
3V
=
= 58.65 µA
44 kW  18 kW//10 kW  (2 kW//31kW) 44 kW  (7.15 kW)

IT  18 kW = 58.65 A  18 kW = 35.34 µA
11.87 kW  18 kW 11.87 kW  18 kW
I  31 kW = 35.34 A  31 kW = 33.19 µA
Im = I
2 kW  31 kW
33 kW
ดังนั้น เมื่อตัวต้านทานถูกปรับไว้ให้มีค่าต่่าสุด คือ Im< 44 µA จะเกิดการชดเชยด้านลบ
เท่ากับ 44 µA– 33.19 µA= 10.81 µA ปรับเพื่อให้เข็มชี้ต่ากว่า 0 Ω ได้
II =
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เมื่อตัวต้านทานปรับค่าได้ถูกปรับไว้ที่ตาแหน่งตามเข็มนาฬิกาสุด
IT

44 kΩ

II
Im
10 kΩ

Rm

2 kΩ
31 kΩ

3V
18 kΩ

M 44 µA

รูปที่ 3.160 วงจรสมมูลของมาตรวัดความต้านทานเมื่อปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ให้มีค่าสูงสุด
ในทิศตามเข็มนาฬิกา
จากการวิเคราะห์วงจรได้
IT =

3V
3V
=
= 65.55 µA
44 kW  28 kW//(2 kW//31kW) 44 kW  (1.76 kW)

IT  28 kW = 65.55 A  28 kW = 61.67 µA
29.76 kW
28 kW  1.76 kW
Im = II  31 kW = 61.67 A  31 kW = 57.93 µA
2 kW  31 kW
33 kW
ดังนั้น เมื่อตัวต้านทานถูกปรับไว้ให้มีค่าสูงสุดจะเกิดการชดเชยด้านบวก 57.93 µA–44
µA= 13.93 µA ปรับเพื่อให้เข็มชี้มากกว่า 0 Ω ได้
ข้อสังเกต กระแสชดเชยด้านบวกและด้านลบควรมีค่าใกล้เคียงกัน เนื่องจากแบตเตอรี่ขณะ
ใช้งานจริงจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 3 V เล็กน้อย จึงควรชดเชยด้านบวกให้มากกว่าด้านลบ
สรุปเพิ่มเติม เมื่อมีการปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาสุดและตามเข็ม
นาฬิกาสุด ค่าความต้านทานรวมของวงจรมาตรวัด Rm จากการค่านวณตามรูปที่ 3.158, 3.159,
3.160 จะเปลี่ยนไปจากปกติที่ต่าแหน่งกึ่งกลาง คือ ปกติ 5.28 kΩ เป็น 7.15 kΩ และ 1.76 kΩ แต่
เมื่อน่าตัวต้านทาน 44 kΩ มารวมค่าความต้านทานรวมของวงจรมาตรวัดค่า RMT จะเปลี่ยนไปจาก
ปกติ คือ 49.28 kΩ เป็น 51.15 kΩ และ 45.76 kΩ หรือคลาดเคลื่อน ร้อยละ [(45.76 kΩ – 44 kΩ)
/44 kΩ] × 100 = +4 และร้อยละ [(45.76 kΩ – 49.28 kΩ)/49.28 kΩ]×100 = –7.14 เมื่อน่าไป
ขนานกับ Rsh ซึ่งมีค่าน้อยกว่า RMT ค่าความคลาดเคลื่อนจะลดลงอีก รวมทั้งการปรับชดเชยในทาง
II =
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ปฏิบัติ เมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันปกติจะปรับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น ค่าความคลาดเคลื่อนจากการ
ปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ จึงพิจารณาได้ว่ามีผลน้อยมาก
จากรู ป วงจรที่ 3.160 ตั ว ต้ า นทานปรั บ ค่ า ได้ ถู ก ปรั บ ไว้ ที่ กึ่ งกลางจงค่ า นวณหาค่ า ความ
ต้านทาน R1,R2, R3, R4 เพื่อน่ามาใช้เป็นตัวต้านทานชันต์และกระแสขณะลัดวงจรในพิสัย R×1,
R×10, Rx100, R×1k ตามล่าดับ
3V


x1

x10

x100

x1k

S1

44 kΩ
RMT

R1
20 Ω

R2
R3
200 Ω 2 kΩ

10 kΩ Rm

2 kΩ
31 kΩ

Rm

R4
34 kΩ

M 44 µA

18 kΩ

รูปที่ 3.161 วงจรมาตรวัดความต้านทานที่สมบูรณ์
การออกแบบวงจรขยายพิสัย R×1

RT

IT

Im
IS

RX

20 Ω

3V

44 kΩ

5 kΩ
Rm

2 kΩ

5 kΩ

R1

31 kΩ
M 44 µA

18 kΩ

รูปที่ 3.162 วงจรมาตรวัดความต้านทานที่พิสัยวัด R×1 ขณะวัด RX ให้เข็มชี้กลางสเกล
จากรูปที่ 3.162 หาค่า R1 เพื่อให้กระแสไหลผ่านตัวต้านทาน RXอยู่ที่กึ่งกลางสเกลที่ก่าหนด
คือ 20 Ω เนื่องจาก RMT = 44 k Ω + 5.28 k Ω = 49.28 kΩ
RT = 20 Ω = R1  49.28 kW
R1  49.28 kW
R1 + 49.28 kΩ = 2.464R1
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= 49.28 kW
2.464 kW
 R1 = 20 Ω
ซึ่งในมิเตอร์ทั่วไปจะใช้ 18 Ω เพื่อแก้ปัญหาแบตเตอรี่อ่อน แต่ในชุดฝึก ฯ ที่พัฒนาขึ้นยังคง
ใช้ 20 Ω เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่อ่อน ขณะลัดวงจร IS= 3 V = 0.15 A = 150 mA ซึ่ง
20 W
ตรงกับคุณสมบัติของโอห์มมิเตอร์พิสัย R×1 จากคู่มือการใช้งาน
การออกแบบวงจรขยายพิสัย R×10

RT

IT

Im
IS

RX

200 Ω

3V

44 kΩ

5 kΩ
Rm

2 kΩ

5 kΩ

R2

31 kΩ
M 44 µA

18 kΩ

รูปที่ 3.163 วงจรมาตรวัดความต้านทานที่พิสัย R×10 ขณะวัด RX ให้เข็มชี้กลางสเกล
จากรูปที่ 3.163 หาค่า R2 เพื่อให้กระแสไหลผ่านตัวต้านทาน RXอยู่ที่กึ่งกลางสเกลที่ก่าหนด
คือ 200 Ω
RT = 200 Ω = R2  49.28 kW
R2  49.28 kW
R2 + 49.28 kΩ = 246.4R2
246.4R2 – R2 = 49.28 kΩ
= 49.28 kW
246.4 W
 R2 = 200 Ω
ในมิเตอร์ทั่วไปจะใช้ 200Ω ขณะลัดวงจร IS= 3 V = 15 mA ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของ
200 W
โอห์มมิเตอร์พิสัย R×10
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การออกแบบวงจรขยายพิสัย R×100

RT

IT

Im
IS

RX

2 kΩ

3V

44 kΩ

5 kΩ
Rm

2 kΩ

5 kΩ

R3

31 kΩ
M 44 µA

18 kΩ

รูปที่ 3.164 วงจรมาตรวัดความต้านทานที่พิสัย R×100 ขณะวัด RX ให้เข็มชี้กลางสเกล
จากรูปที่ 3.164 หาค่า R3เพื่อให้กระแสไหลผ่านตัวต้านทาน RXอยู่ที่กึ่งกลางสเกลที่ก่าหนด
คือ 2 kΩ
RT = 2 kΩ = R3  49.28 kW
R3  49.28 kW
R3 + 49.28 kΩ = 24.64R3
24.64R3 – R3 = 49.28 kΩ
= 49.28 kW
23.64 W
 R3 = 2.08 kΩ
ในมิเตอร์ทั่วไปจะใช้ 2kΩ ขณะลัดวงจร IS= 3 V = 1.5 mA ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของโอห์ม
2 kW
มิเตอร์พิสัย R×100
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การออกแบบวงจรขยายพิสัย R×1k

RT

IT

Im
IS

RX

20 kΩ

3V

44 kΩ

5 kΩ
Rm

2 kΩ

5 kΩ

R4

31 kΩ
M 44 µA

18 kΩ

รูปที่ 3.165 วงจรมาตรวัดความต้านทานที่พิสัย R×1k ขณะวัด RX ให้เข็มชี้กลางสเกล
จากรูปที่ 3.165 หาค่า R4 เพื่อให้กระแสไหลผ่านตัวต้านทาน RXอยู่ที่กึ่งกลางสเกลที่ก่าหนด
คือ 20 kΩ
RT = 2 kΩ = R4  49.28 kW
R4  49.28 kW
R4 + 49.28 kΩ = 2.464R4
2.464R4 – R4 = 49.28 kΩ
= 49.28 kW
1.464 W
 R4 = 33.75 kΩ
ในมิเตอร์ทั่วไปจะใช้ 34kΩ ขณะลัดวงจร IS= 3 V = 150 µA ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของ
20 kW
โอห์มมิเตอร์พิสัย R×1k
ซึ่งวงจรตามรูปที่ 3.165 ไม่สามารถเพิ่มพิสัยการวัดในพิสัย R×10k ได้ เนื่องจากขณะลัดวงจร
จ่ายกระแสสูงสุด IS= 3 V = 15 µA ไม่ท่าให้เข็มชี้เต็มสเกลได้ ซึ่งปกติไม่ควรต่่ากว่า 60 µA
200 kW
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การออกแบบวงจรขยายพิสัย Rx10k
ข้อแตกต่างของวงจรรูปที่ 3.157 เมื่อเปรียบเทียบกับวงจรรูปที่ 3.166 คือ เปลี่ยนค่าความ
ต้านทาน 44 kΩ ให้เป็น 195 kΩ เนื่องจากวงจรตามรูปที่ 3.166 ใช้แรงดัน 12 V ต่างจากวงจรรูปที่
3.167 ที่ใช้แรงดัน 3 V จึงต้องลดค่ากระแสลงให้สอดคล้องกับการปรับกระแสชดเชย เนื่องจาก
แบตเตอรี่อ่อน
เมื่อพิจารณาการท่างานของวงจรตามรูปที่ 3.166 ท่าให้ทราบว่าสามารถเปลี่ยนพิสัย R×10k
ให้เป็น R×100k ได้ โดยเพิ่มแบตเตอรี่ 9 V อีก 1 ก้อน ท่าให้แหล่งจ่ายแรงดันรวมเป็น 21 V แล้วเพิ่ม
ตัวต้านทาน 195 kΩ ให้สูงขึ้นเหมาะสมกับพิสัย แต่บริษัทผู้ผลิตไม่เพิ่มคุณสมบัติในการวัด เนื่องจาก
ต้องการลดต้นทุนการผลิต จึงนิยมท่าตามในรูปแบบเดียวกันมาจ่าหน่าย ทั้งที่พิสัย R×100k มีความ
จ่าเป็นในการใช้งานเช่นเดียวกับพิสัยอื่น
ในการออกแบบจะค่านวณหาค่าความต้านทานรวม Rzขณะวัดความต้านทาน 200 kΩ โดย
ตัวต้านทานปรับค่าได้ถูกปรับไว้ที่ต่าแหน่งกึ่งกลางและค่า RMT ตามวงจรรูปที่ 3.166
จากการวิเคราะห์วงจรตามรูปที่ 3.158ขณะปรับตัวต้านทานที่ท่าให้เข็มชี้ศูนย์อยู่ต่าแหน่ง
กึ่งกลางและต่ออินพุตลัดวงจรค่านวณ IT ซึ่งเป็นกระแสสูงสุดได้ประมาณ 60 µA ดังนั้น เมื่อท่าการวัด
ตัวต้านทาน 200 kΩ ซึ่งเป็น RX ในพิสัย R×10k กระแสควรไหลผ่านวงจรมาตรวัดลดลงครึ่งหนึ่ง
คงเหลือ 30 µA
Im
9V

3V

IT
RMT

RX

10 kΩ

RZ

200 kΩ

Im 50 µA
Rm

Rm
18 kΩ

2 kΩ
M 44 µA

รูปที่ 3.166 วงจรมาตรวัดความต้านทานพิสัย R×10k
จากการวิเคราะห์วงจรรูปที่ 3.166 ได้
Ish =

VB
200 kW  Rz  Rm

31 kΩ
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30 µA =

12 V
200 kW  Rz  5.28 kW

Rz = 194.7 kΩ เลือกใช้ 195 kΩ
RMT = 195 kΩ + 5.28 kΩ = 200.28 kΩ
ซึ่งค่า RMT = 200.28 kΩ มีค่าประมาณ 10 เท่าของพิสัย R×1k
T1
220V

12
0

300mA

1N4002 × 4
D1
D3
D2

D4

in
+

C1
220µF
16V

U1 out
7809

+

in

C2
10µF
16V

+9V
D2
1N4002

U2 out
317 T
R1 220Ω
adj
+
R2
330Ω

D3
12V 1W
+3V

C3
10µF
16V

D5
1N4002

D6
4.7V 1W
0V

รูปที่ 3.167 วงจรแหล่งจ่ายแรงดันให้กับชุดขยายพิสัยการวัดแอนะลอกพิสัยวัดความต้านทาน
จากรูปที่ 3.167 แสดงแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับชุดขยายพิสัยการวัดแอนะลอกพิสัยวัด
ความต้านทานขนาด 9V เพื่อเป็นไฟเลี้ยงให้กับชุดขยายพิสัยวัดโอห์มมิเตอร์ ×10k และแหล่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้า 3V เป็นไฟเลี้ยงให้กับชุดขยายพิสัยวัดโอห์มมิเตอร์ ×1 ถึง ×1k

รูปที่ 3.168 วงจรและหน้าปัดของชุดขยายพิสัยการวัดแบบแอนะลอก
จากรูปที่ 3.168 แสดงวงจรและหน้าปัดของชุดขยายพิสัยวัดแอนะลอก ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดได้ ดังนี้
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หมายเลข 6 ต่าแหน่งชุดขยายพิสัยการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 1,000V, 250V, 50V,
10V, 2.5V, 0.5V, 0.1V
หมายเลข 7 ต่าแหน่งชุดขยายพิสัยการวัดแรงดันไฟฟ้ากระสลับ 1,000V, 250V, 50V, 10V,
2.5V
หมายเลข 8 ต่าแหน่งชุดขยายพิสัยการวัดความต้านทาน R×1, R×10, R×100, R×1k
หมายเลข 9 ต่าแหน่งชุดขยายพิสัยการวัดกระแสไฟตรง 250mA, 25mA, 2.5mA, 50µA
หมายเลข 10 ต่าแหน่งชุดมอดูลมิเตอร์
4.8 การออกแบบโครงสร้างและหน้าปัดของชุดฝึกการใช้งานมัลติมิเตอร์และ
ทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร์
ได้แสดงรายละเอียดตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้


 -

32.75

37.62

.

รูปที่ 3.169 หน้าปัดของชุดฝึกการใช้งานมัลติมิเตอร์และทดลองขยายพิสัยการวัด
แอนะลอกมัลติมิเตอร์

.
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รูปที่ 3.170 โครงสร้างและขนาดมาตรฐานของแผงไฟฟ้าพลาสติก




 -











13


















15

รูปที่ 3.171 โครงสร้างภายในของชุดฝึกการใช้งานมัลติมิเตอร์และทดลองขยายพิสัยการวัด
แอนะลอกมัลติมิเตอร์
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Meter

รูปที่ 3.172 ลักษณะด้านข้างและการติดตั้งหน้าปัดของชุดฝึกการใช้งานมัลติมิเตอร์และทดลองขยาย
พิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร์
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รูปที่ 3.173 วงจรและหน้าปัดของชุดฝึกการใช้งานมัลติมิเตอร์และทดลองขยายพิสัยการวัด
แอนะลอกมัลติมิเตอร์
จากรูปที่ 3.173 แสดงวงจรและหน้าปัดของชุดฝึกการใช้งานมัลติมิเตอร์และทดลองขยาย
พิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร์ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้
หมายเลข 1 แสดงแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 0.05V, 0.39V, 2.36V, 6.31V, 39.2V,
232V, 272V
หมายเลข 2 แสดงแหล่งจ่ายกระแสไฟตรง 30µA, 1.76mA, 14.2mA, 184mA, 450mA
หมายเลข 3 แสดงแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 1.80V, 5.40V, 31V, 235V, 252V
หมายเลข 4 แสดงแหล่งจ่ายกระแสไฟสลับ 125µA, 1.65mA, 110mA, 0.55A
หมายเลข 5 แสดงตัวต้านทานอ้างอิง 1W±1%0.5Ω, 6.8Ω, 20Ω, 51Ω, 100Ω, 200Ω,
430Ω, 1kΩ, 1.2kΩ, 2kΩ, 9.09kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 82kΩ, 100kΩ, 120kΩ, 200kΩ, 324kΩ, 1MΩ,
1.2MΩ, 2MΩ, 5.6MΩ, 9.09MΩ, 9.1MΩ, 10MΩ, 20MΩ
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หมายเลข 6 แสดงชุดขยายพิสัยการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 1,000V, 250V, 50V, 10V,
2.5V, 0.5V, 0.1V
หมายเลข 7 แสดงชุดขยายพิสัยการวัดแรงดันไฟฟ้ากระสลับ 1,000V, 250V, 50V, 10V,
2.5V
หมายเลข 8 แสดงชุดขยายพิสัยการวัดความต้านทาน R×1, R×10, R×100, R×1k
หมายเลข 9 แสดงชุดขยายพิสัยการวัดกระแสไฟตรง 250mA, 25mA, 2.5mA, 50µA
หมายเลข 10 แสดงชุดมอดูลมิเตอร์

2

3

10.0 . .

1

37.62

..

32.75

..

รูปที่ 3.174 โครงสร้างด้านข้างของชุดฝึกการใช้งานมัลติมิเตอร์และทดลองขยายพิสัยการวัด
แอนะลอกมัลติมิเตอร์
จากรูปที่ 3.174 แสดงโครงสร้างด้านข้างของชุดฝึกการใช้งานมัลติมิเตอร์และทดลองขยาย
พิสัยวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร์ชุดฝึก ฯ มีขนาดกว้าง 32.75 ซ.ม.× ยาว 37.62 ซ.ม. × สูง 10.0 ซ.ม.
ซึ่งออกแบบตามโครงสร้างของแผงไฟฟ้าพลาสติก ขนาด 13×15×2 นิ้ว น่ามาประกบกัน 2 ชั้นซึ่ง
สามารถอธิบายได้ตามหมายเลขดังต่อไปนี้
หมายเลข 1ต่าแหน่งฟิวส์กระบอกสั้นป้องกันกระแสเกินขนาด 0.5A
หมายเลข 2 ต่าแหน่งเต้าเสียบไฟเอซีอินพุต 220 V – 235V
หมายเลข 3 ต่าแหน่งของสวิตช์ปิดเปิดของชุดฝึกการใช้งานมัลติมิเตอร์ และทดลองขยาย
พิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร์
ชุดฝึกการใช้งานมัลติมิเตอร์ และทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร์ สามารถ
แสดงรูปที่สมบูรณ์ซึ่งออกแบบให้มีความเหมาะสม และหลากหลายกับการใช้งานในห้องปฏิบัติงานได้

267
5. ขั้นตอนการพัฒนาชุดฝึกมาตรวัดกาลังไฟฟ้าและอิมพีแดนซ์เครื่องมือวัดไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อนาตัวต้านทานเพียงอย่างเดียวมาประกอบในวงจรไฟฟูากระแสสลับ ปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้น คือ เกิดแรงดันตกคร่อมที่ตัวต้านทานและมีค่ากระแสไฟฟูาไหลในวงจร เฟสของกระแสไฟฟูา
และแรงดันที่เกิดขึ้น ไม่มีความแตกต่างกัน คือ มุมเวกเตอร์ระหว่างกระแสและแรงดันเป็น 0º
เมื่อนาตัวเหนี่ยวนาเพียงอย่างเดียวมาประกอบในวงจรไฟฟูากระแสสลับจะเกิดค่าอิมพีแดนซ์
ต่อไฟฟูากระแสสลับ ซึ่งทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟูา และกระแสไฟฟูาที่
ไหลในวงจรจะมีเฟสเกิดขึ้นล้าหลังแรงดันตกคร่อมตัวเหนี่ยวนาอยู่ 90º เมื่อตัวเหนี่ยวนาที่ใช้เป็นตัว
เหนี่ยวนาในอุดมคติ แต่ในทางปฏิบัติจะใช้อุปกรณ์ที่ทาให้เกิดมุมต่ากว่า 90º ความคลาดเคลื่อนไม่
เกิน ร้อยละ -4 เนื่องจากมีค่าความต้านทานไฟฟูากระแสตรงจากขดลวดเล็กน้อย
เมื่อต่อตัวเก็บประจุเพียงอย่างเดียวเข้ากับวงจรไฟฟูากระแสสลับ จะเกิดค่าอิมพีแดนซ์ต่อ
ไฟฟูากระแสสลับ ซึ่งทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป็นประจุ และกระแสไฟฟูาที่ไหลในวงจรจะมีเฟส
เกิดขึ้นนาหน้าแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุอยู่ 90º เมื่อตัวเก็บประจุที่ใช้เป็นตัวเก็บประจุในอุดมคติ
ในทางปฏิบั ติส ามารถใช้อุป กรณ์ที่ทาให้ มุมมีค่าเกือบ 90º มีความคลาดเคลื่ อนไม่ เกินร้อยละ -1
เนื่องจากโครงสร้างทาได้ง่ายกว่าตัวเหนี่ย วนาแต่ต้องใช้ตัวเก็บประจุที่ใช้กับไฟกระแสสลับความถี่ต่า
50-60 Hz เท่านั้น
เมื่ อ น าตั ว ต้ า นทานต่ อ อนุ ก รมกั บ ตั ว เหนี่ ย วน าและต่ อ เข้ า กั บ แหล่ ง ก าเนิ ด แรงดั น ไฟฟู า
กระแสสลับจะทาให้กระแสที่ไหลและมุมต่างเฟสระหว่างแรงดั นและกระแสลดลงต่ากว่า 90º ซึ่งจะ
แปรผันตรงกับค่าความต้านทานที่ต่ออนุกรม ถ้าค่าความต้านทานมากจะทาให้มุมเข้าใกล้ 0º โดย
กระแสไฟฟูาจะเป็นตัวทาให้เกิดแรงดันตกคร่อมที่ตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนา คือ VR = IR และ VL
= IjXL ตามลาดับ
เมื่ อ น าตั ว ต้ า นทานต่ อ อนุ ก รมกั บ ตั ว เก็ บ ประจุ แ ละต่ อ เข้ า กั บ แหล่ ง ก าเนิ ด แรงดั น ไฟฟู า
กระแสสลับ จะทาให้กระแสไฟฟูาที่ไหลและมุมต่างเฟสระหว่างระหว่างกระแสและแรงดันลดลงต่า
กว่า 90º ซึ่งจะแปรผันตรงกับค่าความต้านทานที่ต่ออนุกรม ถ้าค่าความต้านทานมากจะทาให้มุมเข้า
ใกล้ 0º โดยกระแสไฟฟูาจะเป็นตัวทาให้เกิดแรงดันตกคร่อมที่ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ คือ VR =
IR และ VC = I(-jXC) ตามลาดับ
จากหลักการดังกล่าวจึงจาเป็นต้องทราบค่าตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนาและตัวเก็บประจุที่มี
ความเหมาะสม ส าหรั บ การทดลองการใช้ ง านมาตรวั ดก าลั ง ไฟฟูา ซึ่ง มาตรวั ดก าลั งไฟฟูา แบบ
มาตรฐาน หมายถึง มาตรวัดที่น าไปทดลองในห้ องปฏิบัติ การทางไฟฟูา ส าหรับใช้ประกอบการ
วิเคราะห์หลักการทฤษฎีเพื่อเปรียบเทียบกับผลในทางปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนการออกแบบดังนี้
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5.1 ลาดับขั้นการทดลองปฏิบัติการสาหรับพิจารณาเลือกค่าความต้านทาน
1. ต่อวงจรตามรูปที่ 3.175
L

P
VIN

R

N

รูปที่ 3.175 วงจรตัวต้านทานในไฟฟูากระแสสลับความถี่ 50 เฮิรตซ์
2. ปรับตัวปรับแรงดันไฟฟูากระแสสลับให้อยู่ในตาแหน่งต่าสุด โดยหมุนไปในทิศทางทวน
เข็มนาฬิกาจนสุด
3. กดสวิตช์ออนของมาตรวัดกาลัง
4. ปรับค่าแรงดันไฟฟูากระแสสลับไปที่ค่าแรงดัน 20.0 V แล้วกดปุุม HOLD ถ้าค่าตัวเลขที่
ปรากฏบนจอไม่แสดงค่า 20.0 V ให้กดปุุม HOLD อีกครั้งเพื่อเป็นการยกเลิกแล้วปรับค่าแรงดันไฟฟูา
กระแสสลับใหม่ เพื่อให้ตัวเลขปรากฏบนจอ 20.0 V เมื่อเครื่องแสดงค่า 20.0V แล้วให้รีบกดปุุม
HOLD ทาเช่นนี้เรื่อย ๆ จนได้ตัวเลขปรากฏบนจอตามต้องการ

(V)

20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0

I
(A)

P
(W)

Q
(VAR)

S
(VA)

PF

0.04
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18

0.8
1.60
3.60
6.40
10.00
14.40
19.60
25.60
32.40

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.8
2.67
5.14
8.00
11.11
14.40
19.60
25.60
32.40

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

R=
(Ω)

500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

(DEGREE)
ทดลอง ทฤษฎี

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ความคลาดเคลื่อน
ของมุม(%)

ตารางที่ 3.31 ผลการทดลองและการคานวณ จากวงจรรูปที่ 3.174

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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(V)

I
(A)

P
(W)

200.0 0.20 40.00
220.0 0.22 48.40

Q
(VAR)

0
0

S
(VA)

PF

R=
(Ω)

40.00 1.00 1000
48.40 1.00 1000

(DEGREE)
ทดลอง ทฤษฎี

0
0

ความคลาดเคลื่อน
ของมุม(%)

ตารางที่ 3.31 (ต่อ)

0
0

0
0

จากผลการทดลองตามตารางที่ 3.31 วงจรตัวต้านทานในไฟฟูากระแสสลับความถี่ 50 Hz
ปรากฏว่า เมื่อแรงดัน VIN มากขึ้นกระแสไฟฟูา I และกาลังงานไฟฟูา P จะมีค่าเพิ่มขึ้น โดยเมื่อทา
การคานวณย้อนกลับจากสูตร P = VI ค่าที่ได้จะใกล้เคียงกับค่ากาลังงานไฟฟูาที่เครื่องมือวัดทาการวัด
ได้ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±0.1 W ส่วนค่ากาลังจินตภาพ Q มีค่าเป็น 0 VAR ค่า PF มีค่า
1.00 และค่า จากการทดลองและจากทฤษฎี มีค่า 0° โดยมีความคลาดเคลื่อนของมุมที่ 0% ในทุก
ช่วงแรงดันของ VIN แสดงว่าการทดลองวงจรตัวต้านทานในไฟฟูากระแสสลับความถี่ 50 Hz ถูกต้อง
และเป็ น ไปตามทฤษฎีข องวงจรไฟฟูา กระแสสลั บที่ มีตัว ต้านทานเพียงอย่า งเดี ยว โดยค่า ความ
ต้านทานต่าสุดที่ได้ ทดลอง คือ 500 Ω ผลปรากฏว่าค่า PF ยังไม่มีค่าเป็น 1.00 จึงเพิ่มค่าความ
ต้านทานที่ใช้ในวงจรเป็น 1kΩ±5% ซึ่งในภาพรวมถือว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวต้านทานในอุดม
คติ จึงพิจารณาค่าความต้านทาน 1kΩ 200 W มาติดตั้งในชุดฝึก เนื่องจากค่ากาลังสูงสุด คือ P =
48.40 W ซึ่งควรเลือกค่ากาลังมากกว่าเป็น 4-5 เท่า เพื่อใช้กับไฟสลับ 220VAC
5.2 ลาดับขั้นการทดลองปฏิบัติการสาหรับพิจารณาเลือกค่าตัวเหนี่ยวนา
คุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนาที่จัดสร้างมาเป็นพิเศษ เพื่อนามาใช้ทดลองในวงจรไฟฟูา
กระแสสลับความถี่ต่าซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติใกล้เคียงตัวเหนี่ยวนาในอุดมคติ จึงจะสามารถนามาใช้
ทดลองได้
1. ต่อวงจรตามรูปที่ 3.176

L

P
VIN

L

N
รูปที่ 3.176 วงจรตัวเหนี่ยวนาในไฟฟูากระแสสลับความถี่ 50 เฮิรตซ์
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2. ปรับตัวปรับแรงดันไฟฟูากระแสสลับให้อยู่ในตาแหน่งต่าสุด โดยหมุนไปในทิศทางทวน
เข็มนาฬิกาจนสุด
3. กดสวิตช์ออนของมาตรวัดกาลัง
4. ปรับค่าแรงดันไฟฟูากระแสสลับไปที่ค่าแรงดัน 20.0 V แล้วกดปุุม HOLD ถ้าค่าตัวเลขที่
ปรากฏบนจอไม่แสดงค่า 20.0 V ให้กดปุุม HOLD อีกครั้งเพื่อเป็นการยกเลิกแล้วปรับค่าแรงดันไฟ
กระแสสลับใหม่ เพื่อให้ตัวเลขปรากฏบนจอ 20.0 V เมื่อเครื่องแสดงค่า 20.0V แล้วให้รีบกดปุุม
HOLD ทาเช่นนี้เรื่อย ๆ จนได้ตัวเลขปรากฏบนจอตามต้องการ

VIN
(V)

I
(A)

P
(W)

Q
(VAR)

S
(VA)

PF

100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0
210.0
220.0

1.294
1.432
1.573
1.719
1.866
2.01
2.16
2.31
2.46
2.61
2.76
2.91
3.06

11.1
12.9
14.5
16.7
18.4
20.7
22.8
24.6
27.2
29.8
32.6
35.9
39.3

128.9
157.0
188.2
222.9
260.6
301.3
344.4
391.4
442.1
494.4
549.9
610.7
673.0

129.4
157.5
188.8
223.5
261.2
302.0
345.1
392.2
443.0
495.3
550.8
611.8
674.1

0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

=

L=

(Ω)

(mH)

77.2
76.8
76.2
75.6
75.0
74.6
74.0
73.5
73.1
72.7
72.4
72.1
71.8

246
245
243
241
239
238
236
234
233
232
231
230
229

ทดลอง ทฤษฎี

ความคลาดเคลื่อน
ของมุม(%)

ตารางที่ 3.32 ผลการทดลองและการคานวณ จากวงจรรูปที่ 3.176

84.8
85.4
85.4
85.9
85.9
85.9
85.9
86.5
86.5
86.5
86.5
86.5
86.5

-5.77
-5.11
-5.11
-4.55
-4.55
-4.55
-4.55
-3.88
-3.88
-3.88
-3.88
-3.88
-3.88

(DEGREE)

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

จากผลการทดลองตามตารางที่ 3.32 เป็นคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนาที่จัดสร้างมาเป็นพิเศษ
เพื่อนามาใช้ทดลองในวงจรไฟฟูากระแสสลับความถี่ต่าซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติใกล้เคียงตัวเหนี่ยวนาใน
อุดมคติ จึงจะสามารถนามาใช้ทดลองที่จะให้ผลเป็นไปตามทฤษฎีได้ จากการสังเกตข้อมูลของการ
ทดลอง S = VI , Q S , ค่า PF ต่าสุดคือ 0.06 สูงสุดคือ 0.09 ค่อนข้างคงที่ ค่า XL หาได้จาก
มีค่าอยู่ในช่วง 71.8 Ω - 77.2 Ω ค่า L ได้จากสูตร

มีค่าอยู่ในช่วง 229 mH – 246 mH โดยที่ค่า
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XL หรือค่า L เป็นตัวบ่งชี้ว่าตัวเหนี่ยวนามีเสถียรภาพหรือไม่ คือ ไม่แปรผันตามหรือแปรผกผันตาม
แรงดัน จะมีค่าเพิ่ม – ลด สลับกัน แสดงว่าค่อนข้างมีเสถียรภาพ กรณีของมุมต่าสุด 84.8º จะเป็น
กรณีที่ปูอนแรงดันไฟฟูาต่า ถ้าปูอนแรงดันไฟฟูาสูงขึ้นมุมจะสูงขึ้นเป็น 86.5º โดยมุมจะเข้าใกล้ 90º
ตามทฤษฎี ซึ่งเป็นตัวเหนี่ยวนาในอุดมคติ โดยค่าความคลาดเคลื่อนของมุมสูงสุด คือ – 3.88% ซึ่ง
เป็ น ค่า ที่ ย อมรั บ ได้ โดยสรุ ป จากข้ อมู ล ผลการทดลองตั ว เหนี่ ย วน าที่ใ ช้ ในการทดลองครั้ งนี้ มี
คุณสมบัติเข้าใกล้ตัวเหนี่ยวนาในอุดมคติ ซึ่งพิจารณาค่าตัวเหนี่ยวนามาติดตั้งในชุดฝึก ที่ค่าการกิน
กระแส 3 – 5 A เพื่อใช้กับไฟสลับ 220VAC
5.3 ลาดับขั้นการทดลองปฏิบัติการสาหรับพิจารณาเลือกค่าตัวเก็บประจุ
1. ต่อวงจรตามรูปที่ 3.177
L
P
VIN

C

N

รูปที่ 3.177 วงจรตัวเก็บประจุในไฟฟูากระแสสลับความถี่ 50 เฮิรตซ์
2. ปรับตัวปรับแรงดันไฟฟูากระแสสลับให้อยู่ในตาแหน่งต่าสุด โดยหมุนไปในทิศทางทวน
เข็มนาฬิกาจนสุด
3. กดสวิตช์ออนของมาตรวัดกาลัง
4. ปรับค่าแรงดันไฟฟูากระแสสลับไปที่ค่าแรงดัน 20.0 V แล้วกดปุุม HOLD ถ้าค่าตัวเลขที่
ปรากฏบนจอไม่แสดงค่า 20.0 V ให้กดปุุม HOLD อีกครั้งเพื่อเป็นการยกเลิกแล้วปรับค่าแรงดันไฟ
กระแสสลับใหม่ เพื่อให้ตัวเลขปรากฏบนจอ 20.0 V เมื่อเครื่องแสดงค่า 20.0V แล้วให้รีบกดปุุม
HOLD ทาเช่นนี้เรื่อย ๆ จนได้ตัวเลขปรากฏบนจอตามต้องการ

VIN
(V)

I
(A)

P
(W)

Q
(VAR)

20.0 0.317 0.1 -6.3

S
(VA)

PF

=
(Ω)

C=
(µF)

(DEGREE)
ทดลอง ทฤษฎี

ความคลาดเคลื่อน
ของมุม(%)

ตารางที่ 3.33 ผลการทดลองและการคานวณ จากวงจรรูปที่ 3.177

6.3 0.02 63.09

50.45

88.85

90

-1.27

40.0 0.634 0.3 -25.3 25.3 0.01 63.09

50.45

89.43

90

-0.63

60.0 0.955 0.7 -57.3 57.3 0.01 62.83

50.66

89.43

90

-0.63
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VIN
(V)

I
(A)

P
(W)

Q
(VAR)

S
(VA)

PF

=
(Ω)

C=
(µF)

(DEGREE)
ทดลอง ทฤษฎี

ความคลาดเคลื่อน
ของมุม(%)

ตารางที่ 3.33 (ต่อ)

80.0 1.271 1.2 -101.7 101.7 0.01 62.94

50.57

89.43

90

-0.63

100.0 1.594 1.9 -159.4 159.4 0.01 62.74

50.73

89.43

90

-0.63

120.0 1.911 2.9 -229.3 229.3 0.01 62.79

50.69

89.43

90

-0.63

140.0 2.23

3.8 -311.8 311.8 0.01 62.78

50.70

89.43

90

-0.63

160.0 2.55

5.1 -407.7 407.7 0.01 62.75

50.73

89.43

90

-0.63

180.0 2.87

6.9 -515.9 515.9 0.01 62.72

50.75

89.43

90

-0.63

200.0 3.18

8.6 -636.1 636.1 0.01 62.89

50.61

89.43

90

-0.63

220.0 3.50

8.8 -769.0 769.0 0.01 62.86

50.64

89.43

90

-0.63

240.0 3.81 11.8 -917.8 914.8 0.01 62.99

50.53

89.43

90

-0.63

จากผลการทดลองตามตารางที่ 3.33 ตัวเก็บประจุในอุดมคติค่า P = 0 W , Q = S = VIN × I
, PF = 0.00 , = 90° โดยธรรมชาติของตัวเก็บประจุแล้วจะมีค่า R , L , C อยู่ในตัวจึงทาให้มุม
จะต่ากว่า 90° เล็กน้อย เมื่อค่า L มีค่าน้อยมากไปหักล้างกับค่า C แต่ค่า R ภายในของตัวเก็บประจุ
แม้มีค่าน้อยแต่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติค่อนข้างมาก สังเกตจากค่า P ซึ่งเป็นพลังงานสูญเสีย =
11.8 W ที่ VIN = 240.0 V แต่เมื่อนามาเทียบค่า Q ของตัวเก็บประจุ -917.8 VAR มีค่าเพียงร้อยละ
1 แต่มีผลทาให้ค่า PF มีค่ามากกว่า 0 กลายเป็น 0.01 เมื่อเทียบกับค่ามุมจะได้ 89.43° ซึ่งมีค่าความ
คลาดเคลื่อนจากตัวเก็บประจุในอุดมคติเพียง ร้อยละ -0.63 ซึ่งถือว่าน้อยมาก ส่วนค่า XC ที่ได้จาก
นั้นค่าไม่คงที่ แต่ค่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงแคบ ๆ เนื่องจาก C เกิดความร้อนภายใน
คุณสมบัติโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไปตามแรงดันอินพุตที่ปูอน และอุณหภูมิให้ตัวเก็บประจุในภาพรวม
ถือว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวเก็บประจุในอุดมคติ ส่วนค่า P ที่เกิดจากความต้านทานภายในของ
ตัวเก็บประจุจะมีค่าต่าประมาณร้อยละ 1 ของค่า Q และ S ซึ่งจากการทดลองสามารถเลือกใช้ตัวเก็บ
ประจุที่มีคา่ ไม่เกิน 50 µF มาติดตั้งในชุดฝึกได้
มาตรวัดกาลังไฟฟูาชนิดดิจิตอลแบบใช้งานทั่วไป ถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อให้ง่ายต่อ
การใช้ง าน เน้ น ให้ ส ามารถทดสอบคุณ สมบัติแ ละเปรี ยบเทียบอุปกรณ์ ไฟฟูา, เครื่องใช้ไฟฟู า
เครื่องจักรต่าง ๆ ที่นามาใช้งานทั่วไป ข้อดี คือ เพื่อให้ทราบข้อมูลการกินกระแสไฟฟูาของอุปกรณ์
ไฟฟูาหรือการใช้พลังงานมากหรือน้อย ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ากระแสไฟฟูาต่อเดื อน
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เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อช่วยตัดสินใจได้ว่าจาเป็นหรือควรเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟูาชนิดนั้น ๆ ต่อไปอีก
หรือไม่ ทั้งนี้ ควรคานึงถึงประสิทธิภาพและความทนทานในการนาไปใช้งานในระยะยาว เปรียบเทียบ
กับราคามีความคุ้มทุนหรือประหยัดเพิ่มขึ้น เมื่อต้องเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟูาหรือระบบการใช้เครื่องจักร
ต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนระบบไฟฟูาจากหลอดฟลูออร์เรสเซนต์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์บาลลาสมา
เป็นระบบแอลอีดี เป็นต้น ข้อด้อยของมาตรวัดกาลังไฟฟูาชนิดดิจิตอลแบบทั่วไป คือ จะไม่สามารถ
อ่านค่ากาลังจินตภาพ (Q : VAR) ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงภาพรวมของวงจรว่าเป็น R+L หรือ R+C เนื่องจาก
ไม่มีเครื่องหมาย คือ จะไม่ทราบว่าเฟสของกระแสนาหน้าหรือล้าหลังแรงดัน แต่โดยทั่วไปคุณสมบัติ
ของเครื่องใช้ไฟฟูาที่ใช้ในบ้านจะเป็นโหลด R+L ทาให้การออกแบบมาตรวัดกาลังแบบทั่วไปจึง ไม่
จาเป็นต้องให้รู้ว่าเป็นโหลด R+C เพราะมีอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชนิดที่เป็นโหลด R+C เนื่องจากคุณสมบัติ
ของค่าโหลดที่เป็นตัวเก็บประจุมีน้อยมาก และอีกประการหนึ่ง คือ การนาไปใช้งานไม่เกิดเงื่อนไขการ
วัดเฉพาะตัวเก็บประจุหรือตัวเหนี่ยวนาที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงอุปกรณ์ในอุดมคติ ซึ่ง มาตรวัดกาลังนี้ไม่
สามารถวัดได้ ดังนั้น ในการทดลองนี้จึงไม่มีการวัดและทดลองโหลดในอุดมคติดังกล่าว แต่เน้นการใช้
งานเพื่อวัดและทดสอบค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ไฟฟูาที่เป็นโหลดที่ใช้ในบ้านทั่ว ๆ ไปเท่านั้น
สรุ ป ว่ า มาตรวั ด ก าลั ง ไฟฟู า ชนิ ด ดิ จิ ต อลแบบทั่ ว ไป ไม่ ส ามารถน ามาใช้ แ ทนมาตรวั ด
กาลังไฟฟูาแบบมาตรฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการได้ เนื่องจากขีดจากัดในการวัดที่ไม่สามารถวัดค่า
กาลังไฟฟูาต่าง ๆ ได้ครบถ้วน ทาให้ไม่นิยมนาข้อมูลจากมาตรวัดกาลังแบบทั่วไปมาวิเคราะห์ผลใน
วงจรไฟฟูากระแสสลับสาหรับเปรียบเทียบผลในทางทฤษฎีกับทางปฏิบัติ เพราะอาจทาให้สับสนและ
เกิดความไม่เข้าใจอย่างถูก ต้อง แต่จุดประสงค์ของการออกแบบการทดลองครั้งนี้ คือ เป็นการเรียนรู้
การใช้งานเพื่อให้ เกิดทักษะในการใช้มาตรวัดกาลั งไฟฟูาชนิดดิจิตอลแบบทั่ว ไป ทั้งนี้เพื่อให้ เกิด
ประสบการณ์ตรงต่อผู้เรียนและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ในโอกาสต่อไป
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5.6 การออกแบบโครงสร้างของชุดฝึกมาตรวัดกาลังไฟฟ้าและอิมพีแดนซ์
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รูปที่ 3.178 การออกแบบหน้าปัดของชุดฝึกมาตรวัดกาลังไฟฟูาและอิมพีแดนซ์ เครื่องมือวัด
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
จากรูปที่ 3.178 แสดงร่างหน้าปัดของชุดฝึกมาตรวัดกาลังไฟฟูาและอิมพีแดนซ์
เครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับวัดและทดสอบด้วยมาตร
วัดกาลังไฟฟูาแบบมาตรฐานและแบบทั่วไปดังนี้
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L

LABORATORY DIGITAL POWER METER
L V+,I+
Icom

P

IN
(230VAC)

230VAC

OUT
(LOAD)

6 .

Vcom
N

N

12 .

รูปที่ 3.179 จุดต่อมาตรวัดกาลังไฟฟูาแบบมาตรฐาน
R 12x5.5

.

R

1kΩ 200W

R 12x5.5

.
R

136Ω 300W
(

L 8.5x7.5

.

230 VAC)

L

24

230V 3A

C

30µF 450VAC

C 12x5

.

12

.

รูปที่ 3.180 จุดวัดและทดสอบอุปกรณ์ R-L-C

.
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VR 22Ω - 122Ω

VR 5kΩ - 55kΩ

12

4

.

.

รูปที่ 3.181 จุดต่อตัวต้านทานปรับค่าได้
GENERAL DIGITAL POWER METER
L

INPUT (230VAC)

N Power

Meter 7x16 .

19 .

O/P +

OUTPUT (LOAD)

N

12 .

รูปที่ 3.182 มาตรวัดกาลังไฟฟูาแบบทั่วไป
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5x7
LOAD R

LOAD L
500mA

L

24
OUT
(LOAD)
0

IN
(230VAC)

230VAC 25W E27

.

N

(

)
5x5

10

L

.

.

LOAD C

IN
(230VAC)
N

AUTO
SWITCH

OUT
(LOAD)

230VAC 12A

12

4x3

.

.

รูปที่ 3.183 จุดวัดและทดสอบ โหลด R L C

230VAC 5W E27
Warm white

230VAC 11W E27
Cool white

7x10 .
5x10 .

Driver 7x3.5 .

+

_
Driver

230VAC 6W Cool white

25 .

12x12 .

12 .

รูปที่ 3.184 จุดวัดและทดสอบหลอดไฟชนิดต่าง ๆ

278

Model : ANG-01
LABORATORY DIGITAL POWER METER
L
L V+,I+
Icom

P

230VAC

IN
(230VAC)

GENERAL DIGITAL POWER METER
INPUT (230VAC)
L
N Power
230VAC 5W E27
Warm white

OUT
(LOAD)

230VAC 11W E27
Cool white

Vcom
N

N

R

1kΩ 200W
+

R

230VAC 6W Cool white

136Ω 200W
(

_
Driver

230 VAC)

L

230V 3A

O/P +
LOAD R

C

30µF 450VAC

N

OUTPUT (LOAD)

230VAC 25W E27

LOAD L
500mA

L

24
OUT
(LOAD)
0

IN
(230VAC)
N
LOAD C

L
VR 22Ω - 122Ω

VR 5kΩ - 55kΩ

IN
(230VAC)
N

AUTO
SWITCH

OUT
(LOAD)

230VAC 12A

36 .

รูปที่ 3.185 หน้าปัดของชุดฝึกมาตรวัดกาลังไฟฟูาและอิมพีแดนซ์ เครื่องมือวัด
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์

31 .
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2

13
15

รูปที่ 3.186 ขนาดแผงไฟฟูาพลาสติกมาตรฐาน

4

13
15

รูปที่ 3.187 แผงไฟฟูาพลาสติกมาตรฐานประกบ 2 ชั้น
จากรูปที่ 3.187 แสดงการนามาประกบกันเป็น 2 ชั้น ด้านบนของหน้าปัดโดยมีแหล่งจ่ายไฟ
ชุดอ้างอิงและชุดขยายพิสัยการวัด ซึ่งมีขนาดกว้าง 32.75cm × ยาว 37.62cm × สูง 10.0cm โดย
โครงสร้างของชุดฝึกมาตรวัดกาลังไฟฟูา ฯ เป็นชุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาขนาด 13×15×2 นิ้ว
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GENERAL DIGITAL
POWER METER
R
1kΩ 200W
R
136Ω 300W

Driver
13

L
230V 3A

230VAC 6W Cool white
LOAD L
500mA

C
30µF 450VAC

VR 22Ω - 122Ω VR 5kΩ - 55kΩ

230VAC
25W E27

AUTO
SWITCH
15

รูปที่ 3.188 ตาแหน่งของอุปกรณ์ภายในชุดฝึกมาตรวัดกาลังไฟฟูาและอิมพีแดนซ์
เครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
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Model : ANG-01
LABORATORY DIGITAL POWER METER
L
L V+,I+
Icom

P

230VAC

IN
(230VAC)

GENERAL DIGITAL POWER METER
INPUT (230VAC)
L
N Power
230VAC 5W E27
Warm white

OUT
(LOAD)

230VAC 11W E27
Cool white

Vcom
N

N

R

1kΩ 200W
+

R

230VAC 6W Cool white

136Ω 200W
(

_
Driver

230 VAC)

L

230V 3A

O/P +
LOAD R

C

30µF 450VAC

N

OUTPUT (LOAD)

230VAC 25W E27

LOAD L
500mA

L

24
OUT
(LOAD)
0

IN
(230VAC)
N
LOAD C

L
VR 22Ω - 122Ω

VR 5kΩ - 55kΩ

IN
(230VAC)
N

AUTO
SWITCH

OUT
(LOAD)

230VAC 12A

รูปที่ 3.189 ลักษณะภายนอกของชุดฝึกมาตรวัดกาลังไฟฟูาและอิมพีแดนซ์ เครื่องมือวัด
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
ดังรู ปที่ 3.189 แสดงชุด ฝึกมาตรวัดกาลังไฟฟูาและอิมพีแดนซ์ เครื่องมือวัดไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สมบูรณ์ ซึ่งออกแบบให้มีความเหมาะสมและหลากหลายสอดคล้องกับการเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้งานวัตต์มิเตอร์ วาร์มิเตอร์ และเพาเวอร์แฟกเตอร์
6. เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 21052004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จานวน 15 หน่วย ผู้รายงานได้
ดาเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้
6.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยศึกษาหลักการ
จุดมุ่งหมาย และเกณฑ์การใช้หลักสูตร
6.2 ศึกษาเนื้อหาจากคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
6.3 วิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ
หน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รูปแบบและขั้นตอนการใช้ชุดการสอน
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
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6.4 สร้างชุดการสอน โดยการกาหนดรูปแบบขนาดของชุดการสอน พิจารณาตาม
ความเหมาะสมดาเนินการสร้างยึดหลักดังนี้ เรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เพื่อให้ผู้เรียนมี
กาลังใจในการทาแบบฝึกหัด ใบงาน เร้าความสนใจผู้เรียน ใช้ภาษาง่ายๆ และมีความหมาย และ
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน
6.5 กาหนดองค์ประกอบในการสร้างชุดการสอน
6.5.1 ปก
6.5.2 คานา
6.5.3 สารบัญ
6.5.4 คู่มือครู
6.5.5 คาแนะนา
6.5.6 คาชี้แจงสาหรับครูผู้สอน
6.5.7 บทบาทของครูผู้สอน
6.5.8 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเรียนการสอน
6.5.9 คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
6.5.10 คาอธิบายรายวิชา
6.5.11 เนื้อหาสาระ
6.5.12 สาระสาคัญ
6.5.13 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และสมรรถนะของนักเรียน
6.5.14 กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้
6.5.15 แผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละหน่วย
6.5.16 แบบทดสอบก่อนเรียน
6.5.17 เนื้อหา
6.5.18 ใบงาน
6.5.19 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.5.20 เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน
6.5.21 แบบทดสอบหลังเรียน
6.5.22 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
6.5.23 บรรณานุกรม
6.6 นาสาระการเรียนรู้ที่กาหนดมาพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
จานวน 15 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานในการวัดและมัลติมิเตอร์ชนิดแอนะลอก
หน่วยที่ 2 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟูากระแสตรง
หน่วยที่ 3 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟูากระแสสลับ
หน่วยที่ 4 เรื่อง มาตรวัดกระแสไฟตรง
หน่วยที่ 5 เรื่อง มาตรวัดความต้านทาน
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หน่วยที่ 6 เรื่อง มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล
หน่วยที่ 7 เรื่อง โครงสร้างและการทางานของขดลวดเคลื่อนที่
หน่วยที่ 8 เรื่อง การขยายพิสัยวัดกระแสไฟตรง
หน่วยที่ 9 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟูากระแสตรง
หน่วยที่ 10 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟูากระแสสลับ
หน่วยที่ 11 เรื่อง การขยายพิสัยวัดความต้านทาน
หน่วยที่ 12 เรื่อง มาตรวัดกาลังไฟฟูา
หน่วยที่ 13 เรื่อง ออสซิลโลสโคป จานวน
หน่วยที่ 14 เรื่อง เครื่องกาเนิดสัญญาณ
หน่วยที่ 15 เรื่อง อิมพีแดนซ์ภายในเครื่องมือวัดไฟฟูา
6.7 นาชุดการสอน ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทางปฏิบัติ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ได้แก่
1) รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย ตาแหน่ง อาจารย์ประจาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟูา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2) รศ.ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล ตาแหน่ง รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟูาและระบบซอฟต์แวร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3) นายอนุรักษ์ ชนะกุล ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
4) นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัย
สารพัดช่างลาปาง
5) นายสมพร อ่อนเกตุพล ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แผนกวิชา
ช่างไฟฟูากาลัง วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
6.8 นาผลการประเมินมาวิเคราะห์คะแนนความสอดคล้องของแบบประเมินโดยใช้สูตร
IOC (Index of Item Objective Congruence) ของสมนึก ภัททิยธนี (2546 : 221) แล้วพิจารณา
คัดเลือกหัวข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00
6.9 นาคะแนนที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านมาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้
แบบประเมินที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และกาหนดค่าคะแนน 5 ระดับตามวิธี
ของ Likert ใช้เกณฑ์ในการแปลค่าประเมิน ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102-103)
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.51 - 5.00
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
3.51 - 4.50
ระดับความเหมาะสมมาก
2.51 - 3.50
ระดับความเหมาะสมปานกลาง
1.51 - 2.50
ระดับความเหมาะสมน้อย
1.00 - 1.50
ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
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6.10 น าชุดการสอน ที่ผ่ านการประเมินความสอดคล้ องของแบบประเมินไปให้
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกับประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้องของ
โครงสร้าง ความถูกต้องของสาระการเรียนรู้ เวลา และความเหมาะสมของชุดการสอนและนาผลมา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
6.11 นาคะแนนที่ได้จากการประเมินชุดการสอน ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน (ตาม
ข้อ 6.7 ) มาหาค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 :
103) โดยรวมของชุดการสอนทุกชุดมีค่าตั้งแต่ 4.18 ถึง 4.51 หมายความว่า ชุดการสอน วิชา
เครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 มีความเหมาะสมมาก
6.12 ปรับปรุงและแก้ไขชุดการสอนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และดาเนินการ
ทดลองชุดการสอนร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา
2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ตามขั้นตอนดังนี้
6.12.1 การหาประสิ ท ธิ ภ าพ แบบรายบุ ค คล โดยน าชุ ด การสอน วิ ช า
เครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 นาไปทดลองใช้กับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ที่ไม่ใช่ ป ระชากร จานวน 3 คน โดยแบ่งกลุ่ มนัก เรียนแบบคละความสามารถ
ออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนัก เรียนกลุ่มเก่ง 1 คน นักเรียนกลุ่มปานกลาง 1 คน และ
นักเรียนกลุ่มอ่อน 1 คน โดยนักเรียนกลุ่มเก่ง หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00
ขึ้นไป นักเรียนกลุ่มปานกลาง หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.50 – 2.99 และ
นักเรียนกลุ่มอ่อน หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ากว่า 2.49 ลงมา ซึ่งพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการทดลองพบว่า ชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทั้ง 15
ชุดการสอน มีเนื้อหามากเกินไป จึงปรับเนื้อหาใหม่ให้เหมาะสม และแก้ไขให้คาถามท้ายชุดการสอน
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ปรับแก้ไขใหม่
6.12.2 การหาประสิทธิภาพ แบบกลุ่มย่อย โดยนาชุดการสอน วิชาเครื่องมือ
วัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 นาไปทดลองใช้กับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
ที่ไม่ใช่ประชากร จานวน 9 คน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ ออกเป็น 3 กลุ่ม แต่
ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง 3 คน นักเรียนกลุ่มปานกลาง 3 คน และนักเรียนกลุ่มอ่อน 3
คน โดยนักเรียนกลุ่มเก่ง หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป นักเรียนกลุ่ม
ปานกลาง หมายถึง นัก เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.50 – 2.99 และนักเรียนกลุ่มอ่อน
หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ากว่า 2.49 ลงมา ซึ่งพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปี
การศึกษาที่ผ่านมา ผลการทดลองพบว่า นักเรียนใช้เวลาทาแบบฝึกหัด และใบงานในชุดการสอน
ที่ 5 และชุดการสอนที่ 12 ไม่ทันเวลา จึงได้ทาการปรับปรุงแก้ไขปรับจานวนใบงานและแบบฝึกหัด
ให้น้อยลง เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถของนัก เรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถทาใบงานได้ทัน
ตามเวลาที่กาหนด
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6.12.3 การหาประสิ ท ธิ ภ าพ แบบภาคสนาม โดยน าชุ ด การสอน วิ ช า
เครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านการทดลองมาปรับปรุงให้เหมาะสมพิมพ์เป็น
ฉบับจริง เพื่อนาไปใช้ทดลองสอนกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 ที่ไม่ใช่ประชากร จานวน 15 คน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ ออกเป็น 3
กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง 5 คน นักเรียนกลุ่มปานกลาง 5 คน และนักเรียนกลุ่ม
อ่อน 5 คน โดยนักเรียนกลุ่มเก่ง หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป นักเรียน
กลุ่มปานกลาง หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.50 – 2.99 และนักเรียนกลุ่มอ่อน
หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ากว่า 2.49 ลงมา ซึ่งพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปี
การศึกษาที่ผ่ านมาผลการทดลอง พบว่า นักเรียนแต่ล ะคนทาใบงานและแบบฝึ กหั ด ได้ทันตาม
กาหนดเวลา นักเรียนแต่ละคนเริ่มเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดี
นักเรียนมีความสนุกสนาน กระตือรือร้นในการเรียน เพราะแต่ละคนรอฟังคะแนนเมื่อครูประกาศผล
คะแนนจากการทาใบงานแต่ละชุดการสอนไปปิดประกาศ โดยภาพรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนช่วยเหลือและยอมรับซึ่งกันและกันรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ตนเองได้รับได้ดีตามศักยภาพแต่ละ
บุคคล การทาใบงานนัก เรียนและคนเป็นไปตามเวลาที่กาหนด สามารถจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
และนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้
7. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งผู้รายงานค้นคว้าดาเนินการ
สร้างขึ้นเอง ตามขั้นตอนดังนี้
7.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยศึกษาหลักการ
จุดมุ่งหมาย และเกณฑ์การใช้หลักสูตร
7.2 ศึกษาวิธีสร้างข้อสอบและวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จาก
หนังสือการสร้างและการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เทคนิคการเขียนข้อสอบ ของสมนึก
ภัททิยธนี (2546 : 73-128) และศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ์
ของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 56-98)
7.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา สาระสาคัญ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน
เรื่องที่จะสร้างข้อสอบ
7.4 สร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เป็น 2 ชุด
ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน โดยเป็นข้อสอบอิงเกณฑ์ชนิด 4 ตัวเลือก ชุดละจานวน 80 ข้อ ต้องการจริงชุดละ 60 ข้อ
7.5 นาแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
วิช าเครื่องมือวัดไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทั้ง 2 ชุด
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน (ข้อ 6.7) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้สูตร IOC
(สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 220) เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 เป็นข้อสอบที่อยู่ใน
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เกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ (สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 166 - 167) โดยคะแนนพิจารณา
ความสอดคล้องเป็นดังนี้
ให้ +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้
ให้ 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้
ให้ -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วัดตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้
7.6 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามของแบบทดสอบกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จานวน 80 ข้อ ทั้ง 2 ชุด
ปรากฏว่า ค่า IOC ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1 และ
ค่า IOC ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1 สามารถจัดพิมพ์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียนเพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป
7.7 นาข้อสอบที่ปรับปรุงแล้ว พิมพ์เป็นฉบับร่าง ทั้ง 2 ชุด ไปทดสอบกับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่ไม่ใช่ประชากร จานวน 12 คน
7.8 นากระดาษคาตอบมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบเป็น
รายข้อ โดยวิธีการของ Brennan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 90) แล้วคัดข้อสอบที่มีเกณฑ์ของ
ค่าอานาจจาแนก (B) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 ไว้ พบว่า
7.8.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน พบว่าข้อสอบเข้าเกณฑ์
60 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.78 และมีค่าอานาจจาแนก (B) ตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.83
แล้วนาข้อสอบมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยวิธีของ Lovett ( สมบัติ
ท้ายเรือคา. 2547 : 96 - 98 ) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.847
7.8.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน พบว่าข้อสอบเข้าเกณฑ์
60 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.93 และมีค่าอานาจจาแนก (B) ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.92
แล้วนาข้อสอบมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยวิธีของ Lovett ( สมบัติ
ท้ายเรือคา. 2547 : 96 - 98 ) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.883
7.9 จัดพิมพ์ข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา
ต่อไป
8. แบบประเมินถามความพึงพอใจ การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ เป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการรู้โดยใช้ชุดการสอน วิชาเครื่องมือ
วัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช
2556 มีลักษณะเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผู้รายงานศึกษาค้นคว้า
เนินการสร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอนดังนี้
8.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่าและ
เกณฑ์การแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 68-76) และวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จาก 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ ตามวิธีของลิเคอร์ท
(Likert) มี 5 ระดับ คือ
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เหมาะสมมากที่สุด
ระดับคะแนน 5
เหมาะสมมาก
ระดับคะแนน 4
เหมาะสมปานกลาง
ระดับคะแนน 3
เหมาะสมน้อย
ระดับคะแนน 2
เหมาะสมน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 1
ค่าเฉลี่ยของข้อคาถามในแต่ละข้อแปลความหมายโดยนามาเปรียบเทียบกับช่วงค่าเฉลี่ย
ของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 166) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
8.2 นาแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อคาถาม
แต่ละข้อวัดคุณลักษณะที่ต้องการวัดหรือไม่แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความเหมาะสมและถือเกณฑ์
ความเหมาะสม ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นชุดเดียวกับข้อ 6.7 หรือข้อคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญ
โดยคะแนนพิจารณาความสอดคล้องเป็นดังนี้
ให้ + 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดตรงตามเนื้อหาที่ระบุไว้
ให้ 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดตรงตามเนื้อหาที่ระบุไว้
ให้ - 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามไม่ได้วัดตรงตามเนื้อหาที่ระบุไว้
ปรากฏว่า ค่า IOC ของแบบประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยครูที่ได้รับการเผยแพร่ที่มีต่อชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 มีค่าเฉลี่ยรวม 15 ชุด เท่ากับ 1
8.3 นาแบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
8.4 จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่านวิเคราะห์หาค่าดัชนีความเหมาะสมแล้ว
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อไป
9. แบบประเมินชุดการสอน โดยครูที่ได้รับการเผยแพร่ที่มีต่อชุดการสอน วิชาเครื่องมือ
วัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 แบ่งเป็น 5 ด้านรวมจานวน 21 ข้อ มีวิธีการสร้าง ดังนี้
9.1 ศึกษาเอกสาร ตารา ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมิน จากหนังสือการวิจัยเบื้องต้น
ของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 66 – 74)
9.2 สร้างแบบประเมินชุดการสอน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 6 ด้าน
รวมจานวน 21 ข้อ กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของความเหมาะสม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Ratting Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ ความเหมาะสมมากที่สุด ความเหมาะสมมาก ความเหมาะสม
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ปานกลาง ความเหมาะสมน้อย และความเหมาะสมน้อยที่สุด สาหรับคะแนน 5 4 3 2 และ 1
ตามลาดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102 - 103) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ
เหมาะสมมากที่สุด
ระดับคะแนน 5
เหมาะสมมาก
ระดับคะแนน 4
เหมาะสมปานกลาง
ระดับคะแนน 3
เหมาะสมน้อย
ระดับคะแนน 2
เหมาะสมน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 1
ค่าเฉลี่ยของข้อคาถามในแต่ละข้อแปลความหมายโดยนามาเปรียบเทียบกับช่วงค่าเฉลี่ย
ของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 166) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
9.3 นาแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อคาถาม
แต่ละข้อวัดคุณลักษณะที่ต้องการวัดหรือไม่ แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความเหมาะสมและถือ
เกณฑ์ความเหมาะสม ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเป็นชุดเดียวกับข้อ 6.7 หรือข้อคาถาม
ที่ผู้เชี่ยวชาญ โดยคะแนนพิจารณาความสอดคล้องเป็นดังนี้
ให้ + 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดตรงตามเนื้อหาที่ระบุไว้
ให้ 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดตรงตามเนื้อหาที่ระบุไว้
ให้ - 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามไม่ได้วัดตรงตามเนื้อหาที่ระบุไว้
ปรากฏว่า ค่า IOC ของแบบประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยครูที่ได้รับการเผยแพร่ที่มีต่อชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1
9.4 นาแบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
9.5 จัดพิมพ์แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยครูที่ได้รับการเผยแพร่ที่มีต่อ
ชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เพื่อนาไปใช้กับครูที่ได้รับการเผยแพร่ชุดการสอนต่อไป

รูปแบบการศึกษา
ขั้นการใช้ชุดการสอนเพื่อปรับปรุง พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สร้าง
ขึ้นดาเนินการทดลองใช้ชุดการสอน ตามรูปแบบ One-Group Pretest-posttest Design มีรูปแบบ
การทดลองดังนี้ (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูลและสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2545 : 53)
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ตาราง 3.34 แบบการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลัง (One-Group Pretest - posttest
Design)
O1

T

O2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง
O1 หมายถึง ทดสอบก่อนการทดลอง
T หมายถึง การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
O2 หมายถึง ทดสอบหลังการทดลอง

วิธีการดาเนินการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานได้ทาการทดลองกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเครื่องมือ
วัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่าย โดยวีการจับสลาก จานวน 20 คน โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จานวน 60 ข้อ
2. เมื่อเริ่มต้นดาเนินการทดลอง ชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงข้อตกลงที่จะใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ดาเนินการสอนตามขั้นตอนของการใช้ชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จานวน
15 หน่วย
4. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทาใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละชุดการสอน
เพื่อนาไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ
5. หลังการเรียนการสอนในหน่วยจบลงแล้วจึงทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 60 ข้อ
6. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานได้วางแผนการจัดกระทาข้อมูลและดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของ
นักเรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยใช้สถิติ t-test (Dependent Samples)
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการรู้โดยใช้ชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 โดยใช้สูตรค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยใช้
สูตรค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติในการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ
1.1 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
แบบอิงเกณฑ์ชนิด 5 ตัวเลือก ดังนี้
1.1.1 วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยใช้วิธีหาดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร ดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2547)
R
IOC = 

สูตร

n

เมื่อ IOC

R
n

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
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1.1.2 วิเคราะห์หาระดับความยากง่ายของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร ดังนี้
(สมบัติ ท้ายเรือคา. 2547)

PH PL
n
เมื่อ
P แทน ค่าความยากของข้อสอบ
PH แทน จานวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง
PL แทน จานวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่า
แทน จานวนผู้ตอบทั้งหมดของกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่า
n
เกณฑ์การแปลความหมายของความยากง่ายของข้อสอบมีดังนี้
ความยากง่ายของข้อสอบ ความหมาย
คุณภาพข้อสอบ
0.80-1.00
ง่ายมาก
ไม่ดีต้องตัดทิ้งหรือปรับปรุงใหม่
0.60-0.79
ง่าย
พอใช้ได้
0.40-0.59
ปานกลาง
ดีมาก
0.20-0.39
ยาก
พอใช้ได้
0-0.19
ยากมาก
ไม่ดีต้องตัดทิ้งหรือปรับปรุงใหม่
สูตร

P =

1.1.3 วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกโดยใช้วิธีของเบรนแนน ( Brennan) เพื่อหา
ประสิทธิภาพในการจาแนกผู้สอบออกเป็นผู้รอบรู้หรือสอบผ่าน กับผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่าน
โดยใช้สูตร ดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2547)
U L

n1 n 2

สูตร

B =

เมื่อ B แทน
U แทน
L แทน
n1 แทน
n2 แทน

ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ
จานวนผู้รอบรู้(หรือสอบผ่านเกณฑ์)ที่ตอบถูก
จานวนผู้ไม่รอบรู้(หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์)ที่ตอบถูก
จานวนผู้รอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์
จานวนผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์

เกณฑ์การแปลความหมายของค่าอานาจจาแนก
อานาจจาแนก
ความหมายของคุณภาพข้อสอบ
0.40 ขึ้นไป
ดีมาก
0.30-0.39
ดีพอสมควร
0.20-0.29
พอใช้ได้แต่ควรปรับปรุง
0.19 ลงมา
ไม่ดีต้องตัดทิ้งหรือปรับปรุงใหม่
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1.1.4 วิเคราะห์ หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามวิธีการโลเวท (Lovett) โดยคานวณจากสูตรดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคา.
2547)
k x i x i 2
สูตร rcc  1
k1x i c 2
เมื่อ rcc แทน
k แทน
xi แทน
c แทน

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
จานวนข้อสอบทั้งฉบับ
คะแนนของนักเรียนแต่ละคน
คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ

1.1.5 วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบวัดความ
พึงพอใจ โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร ดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2547)
R
IOC = 

สูตร

n

เมื่อ IOC

R
n

แทน ดัชนีความสอดคล้อง
แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.1 ร้อยละ (Percentage : P) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) โดยใช้สูตร ดังนี้
P = f × 100
N
เมื่อ P
f
N

แทน ร้อยละ
แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ
แทน จานวนความถี่ทั้งหมด
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2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดย ใช้สูตรดังนี้ (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2547)

X
X
N

X
X
N

เมื่อ

แทน
แทน
แทน

คะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
จานวนนักเรียน

2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)โดย ใช้สูตรดังนี้
(สมบัติ ท้ายเรือคา. 2547)
2
2
S.D.  N X  ( X)
N(N  1)

เมื่อ

S.D.
2
X
( X)2
N

แทน
แทน
แทน
แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
จานวนนักเรียน

2.4 การคานวณหาประสิทธิภาพชุดการสอน (เผชิญ กิจระการ. 2544)
X

สูตร

N 100
A

E1 =

เมื่อ E1

X
A
N

แทน

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ทาได้
ระหว่างเรียนจากการทาแบบฝึกหัด ใบงาน และ
แบบทดสอบหลังเรียนแต่ละชุด
แทน คะแนนรวมจากการทาแบบฝึกหัด ใบงาน และ
แบบทดสอบหลังเรียนแต่ละชุด
แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัด ใบงาน และแบบทดสอบ
หลังเรียนแต่ละชุด
แทน จานวนผู้เรียนทั้งหมด
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Y

สูตร
เมื่อ

N 100
B

E2 =
E2

Y
B
N

แทน ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จาก
การทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แทน จานวนนักเรียนทั้งหมด

2.5 หาค่าดัชนีประสิทธิผล (เผชิญ กิจระการ. 2544)
ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน- ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) =
(จานวนนักเรียน  คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ t-test (Dependent Samples) (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2547)
สูตร

เมื่อ

t =

t
D
n

D
nD2 D 2
n1
แทน ค่า t-test
แทน ค่าผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างหรือจานวนคู่คะแนน

295

บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ผูรายงานขอนําเสนอผลการศึกษา
ตามลําดับ ดังนี้
1. สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอขอมูล
2. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
3. ผลการวิเคราะหขอมูล

สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอขอมูล
ในการนําเสนอขอมูล ครั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย
ผลการวิเคราะหขอมูล จึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการนําเสนอขอมูลดังนี้

X
N
S.D.
D
t
E1
E2
E.I.

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คะแนนเฉลี่ย
จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาเฉลี่ยของผลตางของคาตัวแปร
คาสถิติทดสอบที่ใชเปรียบเทียบคาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ t
ประสิทธิภาพของชุดการสอนจากการทําแบบฝกหัด ใบงาน
และแบบทดสอบหลังเรียนแตละชุด
แทน ประสิทธิภาพของชุดการสอนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน
แทน ดัชนีประสิทธิผล

ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดวางแผนการจัดทําขอมูลและดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ชุดทดลองวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยชุดฝกทักษะ
จํานวน 5 เครื่อง ดังนี้
1.1 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
1.2 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
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1.3 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
1.4 ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร
1.5 ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดทางไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส
ตอนที่ 2 วิ เ คราะห ห าประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การสอน วิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ตามเกณฑ
80/80 โดยใชสูตร E1/E2
ตอนที่ 3 วิ เ คราะห ห าดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของชุ ด การสอน วิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ตอนที่ 4 วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
โดยใช t-test (Dependent Samples)
ตอนที่ 5 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 6 วิเคราะหความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดย
ครูที่ไดรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ชุดทดลองวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยชุดฝกทักษะ
จํานวน 5 เครื่อง ดังนี้
1. ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกันใชงานรวมกับชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอร
และทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร
เนื่องจากชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร มี
จุดประสงคในการออกแบบสรางและพัฒนาขึ้นเพื่อใชงานรวมกับชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มี
ระบบปองกัน เพราะทําหนาที่เปนจุดวัดอางอิงในการใชงานพิสัยวัดตาง ๆ และเพื่อการทดลองขยาย
พิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอรที่ออกแบบได โดยการทดสอบประสิทฺธิภาพจึงเปนการวิเคราะหผล
การทดสอบที่เกิดจากการใชงานรวมกัน ซึ่งผลที่ไดมีทั้งหมด 9 รายการดังนี้
1) ผลการวิ เ คราะห ป ระสิ ทธิ ภ าพ ที่ พิสัย วัด DCV จากการนํ าชุด ฝก มัล ติ มิเ ตอร ช นิ ด
แอนะลอก ที่มีระบบปองกันไปวัดคาแรงดันไฟฟากระแสตรงอางอิงในชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและ
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ทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร จุดวัดแรงดันไฟฟากระแสตรงที่ 0.05 V, 0.39 V,
2.36 V 6.31 V, 39.2 V, 232.0 V, 272.0 V ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด DCV
พิสัยวัด DCV

คาแรงดันอางอิง

0.1 DCV
0.5 DCV
2.5 DCV
10 DCV
50 DCV
250 DCV
1000 DCV

0.05 V
0.39 V
2.36 V
6.31 V
39.2 V
232.0 V
272.0 V

มัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอก
ที่มีระบบปองกัน
0.05 V
0.382 V
2.32 V
6.2 V
38.8 V
230 V
278 V

คาความคลาดเคลื่อน
รอยละ
0
-2.05
-1.69
-1.74
-1.02
0.86
2.2

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของพิสัยวัด DCV จากตารางที่ 4.1 ที่พิสัยวัด 0.1 DCV วัดคา
แรงดันอางอิง 0.05 V วัดและอานคาได 0.05 V ซึ่งมีความเที่ยงตรงสูงสุด ที่พิสัยวัด 1000 DCV วัด
คาแรงดันอางอิง 272 V วัดและอานคาได 278 V มีคาความคลาดเคลื่อน รอยละ 2.2 และที่พิสัยวัด
อื่นๆ วัดและอานคาไดใกลเคียงกับคาแรงดันอางอิง ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได เนื่องจากคูมือใชงานมัลติมิเตอร
SANWA รุน YX-361TR ที่พิสัยวัด DCV คาความเที่ยงตรง คือ รอยละ ±2.5 จึงสรุปไดวาชุดฝก
มั ล ติ มิ เ ตอร ช นิ ด แอนะลอก ที่ มี ร ะบบป อ งกั น สามารถวั ด แรงดั น ไฟฟ า กระแสตรงได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและถูกตองครบทุกพิสัยเหมือนกับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกทั่วไป
2) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ที่พิสัยวัด ACV จากการนําชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
ที่มีระบบปองกันไปวัดคาแรงดันไฟฟากระแสสลับอางอิงในชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลอง
ขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร ที่จุดวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับที่ 1.80 V, 5.4 V, 31.0 V,
235 V, 252.0 V ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด ACV
พิสัยวัด ACV

คาแรงดันอางอิง

2.5 ACV
10 ACV

1.8 V
5.4 V

มัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอก
ที่มีระบบปองกัน
1.75 V
5.2 V

คาความคลาดเคลื่อน
รอยละ
-2.77
-3.7
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)
พิสัยวัด ACV

คาแรงดันอางอิง

50 ACV
250 ACV
1000 ACV

31.0 V
235.0 V
252.0 V

มัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอก
ที่มีระบบปองกัน
30.5 V
235 V
252 V

คาความคลาดเคลื่อน
รอยละ
-1.61
0
0

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของพิสัยวัด ACV จากตารางที่ 4.2 ที่พิสัยวัด 250 ACV วัดคา
แรงดันอางอิง 235 V วัดและอานคาได 235 V และ 1000 ACV วัดคาแรงดันอางอิง 252 V วัดและ
อานคาได 252 V ซึ่งทั้งสองพิสัยวัดมีความเที่ยงตรงสูงสุด ที่พิสัยวัด 10 ACV คาแรงดันอางอิง 5.4 V
วัดและอานคาได 5.2 V มีความคลาดเคลื่อนสูงสุด รอยละ -3.7 และที่พิสัยวัดอื่น ๆ วัดและอานคาได
ใกลเคียงกับคาแรงดันอางอิง ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได เนื่องจากคูมือใชงานมัลติมิเตอร SANWA รุน YX361TR ที่พิสัยวัด ACV คาความเที่ยงตรง คือ รอยละ ±4 จึงสรุปไดวาชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
ที่มีระบบปองกัน สามารถวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองครบทุกพิสัย
เหมือนกับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกทั่วไป
3) ผลการวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิภ าพ ที่พิ สัย วั ด DCA จากการนํา ชุดฝ กมั ล ติ มิเตอร ช นิ ด
แอนะลอก ที่มีระบบปองกัน ไปวัดคากระแสไฟตรงอางอิงในชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลอง
ขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร ที่จุดวัดกระแสไฟตรงที่ 30 µA, 1.76 mA, 14.2 mA,184 mA,
450 mA ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด DCA
พิสัยวัด DCA

คากระแสอางอิง

50 DCµA
2.5 DCmA
25 DCmA
250 DCmA

30 µA
1.76 mA
14.2 mA
184 mA

มัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอก
ที่มีระบบปองกัน
30 µA
1.75 mA
13.9 mA
185 mA

คาความคลาดเคลื่อน
รอยละ
0
-0.568
-2.11
0.543
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ผลการทดสอบประสิทธิภาพของพิสัยวัด DCA จากตารางที่ 4.3 ที่พิสัยวัด 50 DCµA วัด
กระแสอางอิง 30 µA อานคาได 30 µA ซึ่งมีความเที่ยงตรงสูงสุด ที่พิสัยวัด 25 DCmA วัดกระแส
ไฟฟาอางอิง 14.2 mA อานคาได 13.9 mA มีคาความคลาดเคลื่อนสูงสุด รอยละ -2.11 และที่พิสัย
วัดอื่น ๆ วัดและอานคาไดใกลเคียงกับคากระแสอางอิง ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได เนื่องจากคูมือใชงาน
มัลติมิเตอร SANWA รุน YX-361TR ที่พิสัยวัด DCA คาความเที่ยงตรง คือ รอยละ ±2.5 จึงสรุปไดวา
ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน สามารถวัดกระแสไฟตรงไดอยางมีประสิทธิภาพ
และถูกตองครบทุกพิสัยเหมือนกับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกทั่วไป
4) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ที่พิสัยวัดความตานทาน จากการนําชุดฝกมัลติมิเตอรชนิด
แอนะลอก ที่มีระบบปองกัน ไปวัดคาตัวตานทานที่ทราบคา ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด Ω
คาตัวตานทาน
ที่ระบุ

พิสัยวัด

0.5 Ω
6.8 Ω
20 Ω
51 Ω
100 Ω
200 Ω
430 Ω
1 kΩ
1.2 kΩ
2 kΩ
10 kΩ
20 kΩ
82 kΩ
100 kΩ
120 kΩ
200 kΩ
324 kΩ

×1
×1
×1
×1
×10
×10
×100
×100
×100
×100
×1k
×1k
×10k
×10k
×10k
×10k
×10k

มัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอก
ที่มีระบบปองกัน
0.5 Ω
7Ω
19.5 Ω
50 Ω
100 Ω
200 Ω
430 Ω
1 kΩ
1.2 kΩ
2 kΩ
9.8 kΩ
19.9 kΩ
80 kΩ
98 kΩ
118 kΩ
198 kΩ
320 kΩ

คาความคลาดเคลื่อน
รอยละ
0
2.94
-2.5
-1.96
0
0
0
0
0
0
-2
-0.5
-2.43
-2
-1.66
-1
-1.23
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)
คาตัวตานทาน
ที่ระบุ

พิสัยวัด

1 MΩ
1.2 MΩ
2 MΩ
5.6 MΩ
9.1 MΩ
10 MΩ
20 MΩ

×10k
×10k
×10k
×10k
×10k
×10k
×10k

มัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอก
ที่มีระบบปองกัน
1.04 MΩ
1.25 MΩ
2.1 MΩ
5.5 MΩ
10 MΩ
11.5 MΩ
25 MΩ

คาความคลาดเคลื่อน
รอยละ
4
4.16
5
-1.78
9.89
15
25

จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห ป ระสิทธิภ าพที่ พิสัย วั ด Ω โดยทั่ว ไปมัล ติ มิเตอรช นิ ด
แอนะลอก มีสเกลไมเปนเชิงเสน คาความเที่ยงตรง รอยละ ±3 ของสวนโคง ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติ
ของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกแตละพิสัยวัด Ω ซึ่งถูกกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่เลข 20 เชน
คาตัวตานทาน 100 Ω, 200 Ω, 430 Ω, 1 kΩ, 1.2 kΩ เปนตน แตเมื่อผลการวัดมากกวาหรือต่ํากวา
เลข 20 จะมีคาความคลาดเคลื่อนสูงขึ้น เพิ่มตามระยะเข็มชี้ที่หางจากเลข 20 ซึ่งอาจสูงเปน รอยละ
±5, ±10 ถึง ±20 เชน คาความตานทาน 2 MΩ, 9.1 MΩ, 10 MΩ, 20 MΩ จึงอาจกลาวไดวาผลการ
วัดและอานคาถูกตอง พิจารณาจากคาที่ใกลเคียงตามความเหมาะสม แตการเลือกพิสัยจําเปนตอง
เลือกใหถูกตองและเหมาะสมทุกครั้ง ดังนั้น ผลการวัดมีคาใกลเคียงกับคาตัวตานทานที่ระบุ จึงสรุปได
ว า ชุ ด ฝ ก มั ล ติ มิ เ ตอร ช นิ ด แอนะลอก ที่ มี ร ะบบป อ งกั น สามารถวั ด ค า ตั ว ต า นทานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและถูกตองครบทุกพิสัยเหมือนกับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกทั่วไป
5) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของขดลวดเคลื่อนที่ภายในชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
ที่มีระบบปองกัน ที่มีการใชงาน 2 ทางเลือก โดยผานการเลือกจากสวิตชโยก 2 ตําแหนงขางกลอง
ดานซาย โดยการโยกขึ้นบนจะเปนการใชงานรูปแบบปกติของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนลอก ที่มี
ระบบป องกัน คื อ ใช วัดค าปริ มาณทางไฟฟาตาง ๆ แตเมื่อโยกลงลางจะเปน การเลือกใชขดลวด
เคลื่อนที่ภายในชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน โดยตรง คือ 44 µA ซึ่งมีจุดตอเพิ่ม
ออกมาดานขาง 2 จุด สําหรับตอใชงานรวมกับชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการ
วัดแอนะลอก เพื่อใชในการทดลองวงจรขยายพิสัยวัดตาง ๆ ไดแก การขยายพิสัยวัด DCA, ขยายพิสัย
วัด DCV, ขยายพิสัยวัด ACV, ขยายพิสัยวัด Ω จึงสรุปผลไดดังนี้
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของคุณลักษณะขดลวดเคลื่อนที่ภายในชุดฝกมัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน
บันทึกผล
คาจากคูมือ
คาที่วัดได
คาความคลาดเคลื่อน
รอยละ

คาความตานทาน
คากระแสเต็มสเกล คาแรงดันเต็มสเกล
ภายในขดลวดเคลื่อนที่ (Rm)
(IFS)
(VFS)
1.10 kΩ
44.0 µA
50.0 mV
1.12 kΩ
44.2 µA
49.8 mV
1.81

0.45

-0.4

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของขดลวดเคลื่อนที่ภายในชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มี
ระบบปองกัน สามารถใชงานได 2 ทางเลือก โดยเลือกสวิตชโยก 2 ตําแหนงขางกลองดานซาย
ดังกลาวไวขางตน ซึงสรุปไดผลไดดังนี้ คือ จุดตอดานขาง 2 จุด สามารถใชงานรวมกับชุดฝกการใช
งานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอรไดถูกตอง ซึ่งคาความตานทาน
ภายในขดลวดเคลื่อนที่ วัดคาได 1.12 kΩ มีคาความคลาดเคลื่อน รอยละ 1.81 คากระแสเต็มสเกล
วัดคาได 44.2 µA มีคาความคลาดเคลื่อน รอยละ 0.45 และคาแรงดันเต็มสเกล วัดคาได 49.8 mV มี
คาความคลาดเคลื่อน รอยละ -0.4 ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได ดังนั้น ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มี
ระบบปองกัน ทีอ่ อกแบบและพัฒนาขึ้นสามารถใชงานได 2 ทางเลือก สําหรับตอใชงานรวมกับชุดฝก
การใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร สามารถนําไปใชในการ
ทดลองวงจรขยายพิสัยวัดตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแอนะลอกมัลติมิเตอรที่ออกแบบไดที่อยูในชุดฝกการใช
งานมั ลติ มิเ ตอรและทดลองขยายพิสัย การวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร เพื่ อต อใชงานรว มกั บขดลวด
เคลื่อนที่ภายในชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน เพื่อใชในการทดลองวงจรขยาย
พิสัยวัด DCA สรุปผลไดดังนี้
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของวงจรขยายพิสัยวัด DCA ของแอนะลอกมัลติมิเตอร
ที่ออกแบบได
พิสัยวัด

คากระแสอางอิง

คาที่วัดได

0-50 DCµA
0-2.5 DCmA
0-25 DCmA
0-250 DCmA

30 µA
1.76 mA
14.2 mA
184 mA

29.5 µA
1.75 mA
14.0 mA
185 mA

คาความคลาดเคลื่อน
รอยละ
-1.66
0.57
1.41
0.54
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จากตารางที่ 4.6 เปนผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของวงจรขยายพิสัยวัด DCA ที่ออกแบบ
ที่ในชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร โดยใชงานรวมกัน
กับขดลวดเคลื่อนที่ภายในชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน สามารถวัดและอานคา
ไดใกลเคียงกับคากระแสอางอิง ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได เพราะคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ
±2.5 ดังนั้น จึงสรุปไดวาชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอก มัลติมิเตอร
สามารถนําไปใชทดลองวงจรขยายพิสัยวัด DCA รวมกับขดลวดเคลื่อนที่ภายในชุดฝกมัลติมิเตอรชนิด
แอนะลอก ที่มีระบบปองกัน ไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองครบทุกพิสัย
7) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแอนะลอกมัลติมิเตอรที่ออกแบบไดจากชุดฝกการใช
งานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอก เพื่อตอใชงานรวมกับขดลวดเคลื่อนที่ภายใน
ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน เพื่อใชในการทดลองวงจรขยายพิสัยวัด DCV สรุป
ผลไดดังนี้
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของวงจรขยายพิสัยวัด DCV ของแอนะลอกมัลติมิเตอรที่
ออกแบบได
พิสัยวัด

คาแรงดันอางอิง

คาที่วัดได

0.1 DCV
0.5 DCV
2.5 DCV
10 DCV
50 DCV
250 DCV
1000 DCV

0.05 V
0.39 V
2.36 V
6.31 V
39.2 V
232 V
272 V

0.05 V
0.385 V
2.32 V
6.2 V
39 V
236 V
278 V

คาความคลาดเคลื่อน
รอยละ
0
1.28
1.69
1.74
0.51
-1.72
-2.2

จากตารางที่ 4.7 เปนผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของวงจรขยายพิสัยวัด DCV ที่ออกแบบ
ในชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร โดยใชงานรวมกัน
กับขดลวดเคลื่อนที่ภายในชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน สามารถวัดและอานคา
ไดใกลเคียงกับคาแรงดันอางอิง ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได เพราะคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ
±2.5 ดังนั้น จึงสรุปไดวาชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอก มัลติมิเตอร
สามารถนําไปใชทดลองวงจรขยายพิสัยวัด DCV รวมกับขดลวดเคลื่อนที่ภายในชุดฝก มัลติมิเตอรชนิด
แอนะลอก ที่มีระบบปองกัน ไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองครบทุกพิสัย

303
8) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแอนะลอกมัลติมิเตอร ที่ออกแบบไดจากชุดฝกการใช
งานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอก เพื่อตอใชงานรวมกับขดลวดเคลื่อนที่ภายใน
ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน เพื่อใชในการทดลองวงจรขยายพิสัยวัด ACV สรุป
ผลไดดังนี้
ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของวงจรขยายพิสัยวัด ACV ของแอนะลอกมัลติมิเตอรที่
ออกแบบได
แรงดันอางอิง
คาความคลาดเคลื่อน
คาที่วัดได
(โดยประมาณ)
รอยละ
2.5 ACV
1.8 V
1.75
-2.77
10 ACV
5.4 V
5.2
-3.70
50 ACV
31 V
30
-1.61
250 ACV
235 V
230
2.12
1000 ACV
252 V
240
-3.96
พิสัยวัด

จากตารางที่ 4.8 เปนผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของวงจรขยายพิสัยวัด ACV ที่ออกแบบ
ในชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร โดยใชงานรวมกัน
กับขดลวดเคลื่อนที่ภายในชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน สามารถวัดและอานคา
ไดใกลเคียงกับคาแรงดันอางอิง ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได เพราะคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ ±4
แต ค วามคลาดเคลื่ อ นของพิ สั ย วั ด ACV รวมกั บ ความไม ค งที่ ข องแรงดั น ไฟฟ า กระแสสลั บ บาง
ชวงเวลาอาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนสูงได ดังนั้น จึงสรุปไดวาชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและ
ทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร สามารถนําไปใชทดลองวงจรขยายพิสัยวัด ACV
ร ว มกั บ ขดลวดเคลื่ อ นที่ ภ ายในชุ ด ฝ ก มั ล ติ มิ เ ตอร ช นิ ด แอนะลอก ที่ มี ร ะบบป อ งกั น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและถูกตองครบทุกพิสัย
9) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแอนะลอกมัลติมิเตอรที่ออกแบบไดจากชุดฝกการใช
งานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอก เพื่อตอใชงานรวมกับขดลวดเคลื่อนที่ภายใน
ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน เพื่อใชในการทดลองวงจรขยายพิสัยวัด Ω สรุป
ผลไดดังนี้
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ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของวงจรขยายพิสัยวัด Ω ของแอนะลอกมัลติมิเตอรที่
ออกแบบได
พิสัยวัด Ω
Rx1
Rx10
Rx100
Rx1k

Rx10k

ตัวตานทานอางอิง

ตัวตานทานที่วัดได

คาความคลาดเคลื่อน
รอยละ

0.5 Ω
6.8 Ω
20 Ω
51 Ω
100 Ω
200 Ω
430 Ω
1 kΩ
1.2 kΩ
10 kΩ
20 kΩ
82 kΩ
100 kΩ
120 kΩ
324 kΩ
1 MΩ

0.55 Ω
7Ω
20.5 Ω
52 Ω
102 Ω
207 Ω
440 Ω
1.02 kΩ
1.25 kΩ
10.3 kΩ
19.9 kΩ
85 kΩ
100 kΩ
125 kΩ
325 kΩ
1 MΩ

10
2.94
2.5
1.96
2
3.5
2.33
2
4.17
3
-0.5
3.66
0
4.17
0.31
0

จากตารางที่ 4.9 ผลการทดลองที่พิสัยวัด R×1 ตัวตัวตานทาน 0.5 Ω มีคาความคลาดเคลื่อน
สูงสุด รอยละ 10 เพราะไมสามารถวัดไดละเอียด เนื่องจากมีชวงที่เปนขีดจํากัดในการวัดคาต่ําของ
มาตรวัดความตานทานที่มีความเคลื่อนเคลื่อนคอนขางสูง สาเหตุจากความไมเปนเชิงเสนของสเกล
และขอกําหนดความคลาดเคลื่อนไมเกิน รอยละ ±3 เปนการกําหนดคาที่กึ่งกลางสเกลหรือเลข 20
ดังนั้น คาคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นขณะเข็มชี้เลข 10 ลงมาหรือเลข 20 ขึ้นไป รวมกับความเคลื่อนคลาด
ของอุปกรณที่นํามาสรางชุดฝกอีกรอยละ ±1 จึงทําใหเกิดคาคลาดเคลื่อนไดเกิน รอยละ ±3 ซึ่งเปน
ข อ จํ า กั ด ของมาตรวั ด ความต า นทานชนิ ด แอนะลอก ดั ง นั้ น ค า ความคลาดเคลื่ อ นสู ง จึ ง ไม ไ ด มี
ความหมายว าวัด คาไมเที่ ยงตรง อนึ่งที่พิสัยวั ด R×10k วั ดตัว ตานทาน 100 kΩ และ 1 MΩ
ความคลาดเคลื่อน รอยละ 0 ไมไดหมายความวาวัดคาไดเที่ยงตรง เพียงแตสเกลวัดไมละเอียดจึงทํา
ใหแยกแยะรายละเอียดไมได เนื่องจากมีชวงที่เปนขีดจํากัดในการวัดคาสูง เพราะสเกลของโอหม
มิเตอรไมเปนเชิงเสน ดังนั้น จึงสรุปไดวาตัวตานทานที่วัดไดมีคาใกลเคียงกับคาตัวตานทานอางอิงที่
ระบุ จึงสรุ ปไดวาชุดฝกการใชงานมัลติมิเ ตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร
สามารถนําไปใชทดลองวงจรขยายพิสัยวัด Ω รวมกับขดลวดเคลื่อนที่ภายในชุดฝกมัลติมิเตอรชนิด
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แอนะลอก ที่มีระบบปองกัน ไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามเงื่อนไขการวัดและอานคาพิสัย
วัด Ω ที่พิจารณาวาเปนคาโดยประมาณหรือใกลเคียงคาจริงครบทุกพิสัย
2. การทดสอบคาอิมพีแดนซของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน
การทดสอบคาอิมพีแดนภายในของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน
มีจุดประสงคเพื่อทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดฝก ฯ ดังกลาวในแตละพิสัย สรุปผล
ไดดังนี้
1) ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย DCV ของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
ที่มีระบบปองกัน ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย DCV
พิสัยวัด

คาอินพุตอิมพีแดนซ
ที่วัดได

0.1 DCV
0.5 DCV
2.5 DCV
10 DCV
50 DCV
250 DCV
1000 DCV

2.02 kΩ
100.4 kΩ
50 kΩ
200.4 kΩ
1 MΩ
5.02 MΩ
19.85 MΩ

คาความไว
จากการ
คํานวณ
20.2 kΩ/V
20.08 kΩ/V
20 kΩ/V
20.04 kΩ/V
20 kΩ/V
20.08 kΩ/V
19.85 kΩ/V

ความไวปกติ
ของมาตรวัด
พิสัย DCV
20 kΩ/V
20 kΩ/V
20 kΩ/V
20 kΩ/V
20 kΩ/V
20 kΩ/V
20 kΩ/V

คาความ
คลาดเคลื่อน
รอยละ
1
0.4
0
0.2
0
0.4
-0.75

จากตารางที่ 4.10 แสดงผลการทดสอบคาอินพุตอิมพีแดนซภายในพิสัย DCV ของชุดฝก
มัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกันไดถูกตอง เนื่องจากเมื่อเทียบกับความไวปกติของมาตร
วัดพิสัย DCV คือ 20 kΩ/V กับคาความไวจากการคํานวณดังเชนที่พิสัย 0.1 V คาความไว =
2.02 kΩ = 20.02 kΩ/V มีคาความคลาดเคลื่อน รอยละ 1 ซึ่งมีคาใกลเคียงกันเปนคาที่ยอมรับ
0.1 V
ดังนั้น เมื่อพิจารณาคาอินพุตอิมพีแดนซที่ทดสอบได มีคาความคลาดเคลื่อนระหวาง รอยละ -0.75
ถึง รอยละ 1 จึงกลาวไดวาชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน มีคาอิมพีแดนซภายใน
พิสัย DCV เหมือนกับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกทั่วไป
2) ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย DCA ของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
ที่มีระบบปองกัน ไดผลดังนี้
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ตารางที่ 4.11 ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย DCA
พิสัยวัด
50 DCµA
2.5 DCmA
25 DCmA
250 DCmA

อิมพีแดนซภายในพิสัยการวัดกระแสไฟตรง
คาความตานทานภายในของ
คาอิมพีแดนซ
วงจรมัลติมิเตอร
ที่วัดได
2 kΩ
2.02 kΩ
102 Ω
100.2 Ω
10 Ω
10.2 Ω
1Ω
1.1 Ω

คาความ
คลาดเคลื่อน
รอยละ
1
-1.79
2
10

จากตารางที่ 4.11 แสดงผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย DCA ของชุดฝกมัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกันไดถูกตอง เนื่องจากคาความตานทานภายในของวงจร มัลติมิเตอร
เปรียบเทียบกับคาอิมพีแดนซที่วัดไดมีคาใกลเคียงกัน เชน พิสัยวัด 50 µA มีคาความตาน ทานภายใน
ของวงจร คือ 2 kΩ วัดคาได 2.02 kΩ มีคาความคลาดเคลื่อน รอยละ 1 ยกเวนพิสัยวัด 250 mA คา
ความคลาดเคลื่อน รอยละ 10 เนื่องจากคุณสมบัติของมัลติมิเตอรพิสัยนี้สามารถวัดคาไดต่ําสุดของ
พิสัย คือ 4 Ω ซึ่งคาความตานทานภายในวงจรต่ํามาก คือ 1 Ω จึงมีคาความคลาดเคลื่อนมาก แตเมื่อ
พิจารณาภาพรวมจึงกลาวไดวาชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน มีคาอิมพีแดนซ
ภายในพิสัย DCA เหมือนกับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกทั่วไป
3) ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย Ω ของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มี
ระบบปองกัน ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย Ω
พิสัย Ω

กระแสอางอิง

กระแสที่วัดได

คาอิมพีแดนซ

R×1
R×10
R×100
R×1k
R×10k

150 mA
15 mA
1.5 mA
150 µA
60 µA

143.5 mA
14.67 mA
1.5 mA
148.1 µA
59.9 µA

20.9 Ω
204.4 Ω
2 kΩ
20.25 kΩ
200.3 kΩ

คาความคลาดเคลื่อน
รอยละ
-4.33%
-2.2%
0%
-1.26%
-0.16%
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จากตารางที่ 4.12 เปนผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย Ω ของชุดฝกมัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกันไดถูกตอง เนื่องจากคากระแสที่วัดไดเปนคากระแสในขณะปรับให
เข็มชี้ที่ 0 Ω ในแตละพิสัยตามหลักการออกแบบของโอหมมิเตอร โดยพิสัย R×1 ถึง R×1k ที่ใช
แบตเตอรี่ 3 V เปนตัวจายกระแสใหกับตัวตานทาน ซึ่งเมื่อวัดความตานทานใด ๆ จะต่ํากวาคาใน
ขณะปรับ Zero adjust เสมอ เชน พิสัย R×1 กระแสอางอิงจากการออกแบบ 150 mA กระแสที่วัด
ได 143.5 mA คาความคลาดเคลื่อน รอยละ = 143.5 mA - 150 mA = -4.33 และคาอิมพีแดนซ =
150 mA
3 V = 20.9 Ω ที่พิสัย R×10k เนื่องจากแบตเตอรี่ 3 V ไมสามารถจายกระแสใหมัลติมิเตอร
143.5 mA
ชนิดแอนะลอก เพื่อปรับ Zero adjust ที่ 0 Ω ได จึงไมสามารถวัดคาพิสัย R×10k ไดเที่ยงตรง
เพราะฉะนั้น 50 µA จึงตองทําใหเปน 60 µA จึงตองใชแบตเตอรี่ 9 V อนุกรมกับแบตเตอรี่ 3 V เพื่อ
ปอนไฟเลี้ยงคา 12 V ที่พิสัย R×10k ดังนั้น กระแสอางอิงจากการออกแบบ 60 µA กระแสที่วัดได
12 V = 200.3 kΩ ซึ่ง
59.9 µA คาความคลาดเคลื่อน รอยละ -0.16 คาอิมพีแดนซภายใน =
59.9 μA
พิจารณาภาพรวมจึงกลาวไดวาชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน มีคาอิมพีแดนซ
ภายในพิสัย Ω เหมือนกับมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกทั่วไป
3. ชุ ดฝกดิ จิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิ สัย ที่มีระบบปองกัน ใชงานรวมกับชุ ดฝกการใช
งานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร
1) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ที่พิสัยวัด DCV จากการนําชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ
ปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน ไปวัดคาแรงดันไฟฟากระแสตรงอางอิงในชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอร
และทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร จุดวัดแรงดันไฟฟากระแสตรงที่ 0.05 V, 0.39 V,
2.36 V 6.31 V, 39.2 V, 232.0 V, 272.0 V ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด DCV
แรงดันอางอิง

พิสัยวัด

0.05 V
0.39 V
2.36 V

200 mV
2V
20 V

ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย
ที่มีระบบปองกัน
51.0 mV
0.392 V
2.37 V

คาความ
คลาดเคลื่อน
รอยละ
2
0.51
0.42
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ตารางที่ 4.13 (ตอ)
แรงดันอางอิง

พิสัยวัด

6.31 V
39.2 V
232 V
272 V

20 V
200 V
600 V
600 V

ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย
ที่มีระบบปองกัน
6.32 V
39.3 V
234 V
274 V

คาความ
คลาดเคลื่อน
รอยละ
0.15
0.25
0.86
0.73

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด DCV จากตารางที่ 4.13 คาแรงดันอางอิง 0.05 V วัด
และอานคาได 51 mV มีคาความคลาดเคลื่อนสูงสุด รอยละ 2 แตเนื่องจากคาความเที่ยงตรงที่พิสัย
วัด 200 mV ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ยี่หอ U-NIT รุน
151A คือ ±(0.5%+1) โดยสามารถหาคาความเที่ยงตรงไดจาก (0.05 V x 0.5)/100+0.01 =
0.01025 แสดงวาคาแรงดันอางอิง 0.05 V ที่วัดไดจะอยูระหวาง 0.03975 V –0.06025 V ดังนั้น
คาที่อานได 51 mV จึงเปนคาที่ยอมรับได กรณีพิสัยอื่น ๆ คาแรงดันไฟฟากระแสตรงที่วัดและอานคา
ไดมีคาใกลเคียงกับคาแรงดันอางอิง ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได ดังนั้น จึงสรุปไดวาชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับ เลือกพิสัย ที่มีระบบปองกัน สามารถวัดแรงดันไฟฟากระแสตรงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ถูกตองครบทุกพิสัยเหมือนกับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยทั่วไป
2) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ที่พิสัยวัด VAC จากการนําชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ
ปรับเลือกพิสัย ที่มีระบบปองกัน ไปวัดคาแรงดันไฟฟากระแสสลับอางอิงในชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอร
และทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร จุดวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับที่ 1.80 V, 5.4 V,
31.0 V, 235 V, 252.0 V ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด VAC

แรงดันอางอิง

พิสัยวัด

1.8 V
5.4 V

2V
20 V

ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย
ที่มีระบบปองกัน
1.818 V
5.47 V

คาความ
คลาดเคลื่อน
รอยละ
1
1.29
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ตารางที่ 4.14 (ตอ)

แรงดันอางอิง

พิสัยวัด

31 V
232 V
252 V

200 V
600 V
600 V

ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย
ที่มีระบบปองกัน
31.2 V
235 V
255 V

คาความ
คลาดเคลื่อน
รอยละ
0.64
1.29
1.29

จากตารางที่ 4.14 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด VAC พบวาการวัดค า
แรงดันไฟฟากระแสสลับ ซึ่งคุณลักษณะของแรงดันไฟฟากระแสสลับจะเกิดการสวิงของขนาดแรงดัน
อยูตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีคาความคลาดเคลื่อนสูงสุด รอยละ 1.29 ที่พิสัยวัด 20 V วัดแรงดัน 5.4 V
อานคาได 5.47 V พิสัยวัด 600 V วัดแรงดัน 232 V อานคาได 235 V และวัดแรงดัน 252 V อานคา
ได 255 V ดังนั้น แรงดันไฟฟากระแสสลับที่อานคาไดจึงมีคาใกลเคียงกับคาแรงดันอางอิง ซึ่งเปนคาที่
ยอมรับได ดังนั้น จึงสรุปไดวาชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ที่มีระบบปองกัน สามารถ
วัดแรงดันไฟฟากระแสสลับไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองครบทุกพิสัยเหมือนกับดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยทั่วไป
3) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ที่พิสัยวัด DCA จากการนําชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับ
เลือกพิสัย ที่มีระบบปองกัน ไปวัดคากระแสไฟตรงอางอิงในชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลอง
ขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร จุดวัดกระแสไฟตรง 30 µA, 1.76 mA, 14.2 mA, 184 mA,
450 mA ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด DCA
กระแสไฟตรง
เทียบ GND
30 µA
1.76 mA
14.2 mA
184 mA
450 mA

พิสัยวัด
200 µA
2 mA
200 mA
200 mA
10 A

ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย
ที่มีระบบปองกัน
30 µA
1.735 mA
14.0 mA
183.2 mA
0.45 A

คาความ
คลาดเคลื่อน
รอยละ
0
-1.42
-1.40
-0.43
0
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ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด DCA จากตารางที่ 4.15 พิสัยวัด 2 mA วัดคากระแส
ไฟตรง 1.76 mA อานคาได 1.735 mA มีคาความคลาดเคลื่อนสูงสุด รอยละ 1.42 และความ
เที่ยงตรงสูงสุด คือ พิสัยวัด 200 µA วัดและอานคาได 30 µA พิสัยวัด 10 A วัดและอานคากระแส
ไฟตรงได 450 mA ดังนั้น คากระแสไฟตรงที่วัดและอานคาไดมีคาใกลเคียงกับคากระแสอางอิง เปน
คาที่ยอมรับได จึงสรุปไดวาชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ที่มีระบบปองกัน สามารถ
วัดกระแสไฟตรงไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองครบทุกพิสัยเหมือนกับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับ
เลือกพิสัยทั่วไป
4) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ที่พิสัยวัด AC (A~) จากการนําชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ
ปรับเลือกพิสัย ที่มีระบบปองกัน ไปวัดคากระแสไฟสลับอางอิงในชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและ
ทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร จุดวัดกระแสไฟตรง 125 µA, 1.65 mA, 110 mA,
550 mA, ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด AC (A~)
กระแสไฟสลับ
เทียบ GND

พิสัยวัด

125 µA
1.65 mA
110 mA
550 mA

200 µA
2 mA
200 mA
10 A

ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย
ที่มีระบบปองกัน
125.0 µA
1.656 mA
110.2 mA
0.55 A

คาความ
คลาดเคลื่อน
รอยละ
0
0.36
0.18
0

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด AC (A~) จากตารางที่ 4.16 ความเที่ยงตรงสูงสุด ที่
พิสัยวัด 200 µA วัดและอานคากระแสไฟสลับได 125 µA และพิสัยวัด 10 A วัดและอานคา
กระแสไฟสลับได 550 mA คาความคลาดเคลื่อนสูงสุด รอยละ 0.36 ที่พิสัยวัด 2 mA วัดคา
กระแสไฟสลับ 1.65 mA อานคาได 1.656 mA ดังนั้น คากระแสไฟสลับที่วัดและอานคาไดมีคา
ใกลเคียงกับคากระแสอางอิง เปนคาที่ยอมรับได จึงสรุปไดวาชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือก
พิสัย ที่มีระบบปองกัน สามารถวัดกระแสไฟสลับไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองครบทุกพิสัยเหมือนกับ
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยทั่วไป
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4) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ที่พิสัยวัดความตานทาน จากการนําชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย ที่มีระบบปองกัน ไปวัดคาตัวตานทานที่ทราบคา ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด Ω

ลําดับ

ตัวตานทาน
ที่ทราบคา

พิสัยวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

0.5 Ω
6.8 Ω
20 Ω
51 Ω
100 Ω
200 Ω
430 Ω
1 kΩ
1.2 kΩ
2 kΩ
9.09 kΩ
10 kΩ
20 kΩ
82 kΩ
100 kΩ
120 kΩ
200 kΩ
324 kΩ
1 MΩ
1.2 MΩ
2 MΩ
5.6 MΩ
9.09 MΩ

200 Ω
200 Ω
200 Ω
200 Ω
200 Ω
2 kΩ
2 kΩ
2 kΩ
2 kΩ
20 kΩ
20 kΩ
20 kΩ
200 kΩ
200 kΩ
200 kΩ
200 kΩ
2 MΩ
2 MΩ
2 MΩ
2 MΩ
20 MΩ
20 MΩ
20 MΩ

ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย
ที่มีระบบปองกัน
0.5 Ω
6.8 Ω
20 Ω
51 Ω
100 Ω
198 Ω
429 Ω
1 kΩ
1.192 kΩ
1.98 kΩ
9.08 kΩ
9.89 kΩ
20 kΩ
81.9 kΩ
99.8 kΩ
120 kΩ
200 kΩ
324 kΩ
1.006 MΩ
1.2 MΩ
2.04 MΩ
5.68 MΩ
9.03 MΩ

ความคลาดเคลื่อน
รอยละ
0
0
0
0
0
-1
-0.23
0
-0.66
-1
-0.11
-1.1
0
-0.12
-0.2
0
0
0
0.6
0
2
1.42
-0.66
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ตารางที่ 4.17 (ตอ)

ลําดับ

ตัวตานทาน
ที่ทราบคา

พิสัยวัด

24
25
26

9.1 MΩ
10 MΩ
20 MΩ

20 MΩ
20 MΩ
200 MΩ

ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัย
ที่มีระบบปองกัน
9.08 MΩ
10.1 MΩ
20.25 MΩ

ความคลาดเคลื่อน
รอยละ
-0.22
1
1.25

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด Ω จากตารางที่ 4.17 คาความตานทานที่วัดและอาน
คาไดมีคาใกลเคียงกับคาความตานทานที่กําหนด ซึ่งความตานทาน 5.6 MΩ อานคาได 5.68 MΩ มี
คาความคลาดเคลื่อนสูงสุด รอยละ 1.42 และความเที่ยงตรงสูงสุด คือ 0.5 Ω, 6.8 Ω, 20 Ω, 51 Ω
และ 100 Ω เนื่องจากขอสังเกตการทดลองวัดตัวตานทานแบบทราบคา กรณีเลือกพิสัยวัด 200 Ω ทํา
การปรับตั้งคาศูนย โดยนําปลาย (+) และ (–) มาสัมผัสกัน ทราบถึงคาความตานทานเกินประมาณ
0.2 Ω เนื่องจากเปนคุณสมบัติและขีดจํากัดของดิจิตอลมัลติมิเตอรรุนนี้ ดังนั้น เมื่อใชพิสัยดังกลาว
จําเปนตองนําคาที่แสดงมาลบคา 0.2 Ω จึงจะไดคาความตานทานที่วัดและอานไดจริง ดังนั้น ตาม
ตารางที่ 4.17 ผลการวัดจึงมีคาใกลเคียงกับคาความตานทานที่กําหนด ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได จึงสรุป
ไดวาชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ที่มีระบบปองกัน สามารถวัดคาตัวตานทานที่ทราบ
คาไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองครบทุกพิสัยเหมือนกับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยทั่วไป
4. การทดสอบคาอิมพีแดนซของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ที่มีระบบปองกัน
การทดสอบคาอิมพีแดนภายในของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ที่มี
ระบบปองกัน มีจุดประสงคเพื่อทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดฝก ฯ ดังกลาวในแตละพิสัย
สรุปผลไดดังนี้
1) ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย DCV ของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ
ปรับเลือกพิสัย ที่มีระบบปองกัน ไดผลดังนี้
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ตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย DCV
พิสัยวัด

คาที่วัดได

200 mV
2V
20 V
200 V
600 V

9.79 MΩ
9.82 MΩ
9.82 MΩ
9.82 MΩ
9.82 MΩ

คาความคลาดเคลื่อน
รอยละ
-2.1
-1.8
-1.8
-1.8
-1.8

จากตารางที่ 4.18 แสดงผลการทดสอบคาอินพุตอิมพีแดนซภายในพิสัย V ของชุดฝก
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ที่มีระบบปองกันไดถูกตอง ดังเชน พิสัย 200 mV วัดคาได
9.79 MΩ มีคาความคลาดเคลื่อน รอยละ -2.1 และพิสัย 2 V ถึงพิสัย 600 V วัดคาได 9.82 MΩ มีคา
ความคลาดเคลื่อน รอยละ -1.8 ทุกพิสัย กรณีดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยทั่วไป มีคาความ
ตานทานอินพุต 10 MΩ มีคาความคลาดเคลื่อนต่ํากวา พิสัย V ของแอนะลอกมัลติมิเตอรมาก
เนื่องจากอิมพีแดนซของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย สามารถวัดคาความตานทานภายใน
ของวงจรไดโดยตรง และคาอิมพีแดนซภายในที่วัดคาไดมีคาใกลเคียง 10 MΩ ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได
ดังนั้น จึงสรุปไดวาชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลื อกพิสัย ที่มีระบบป องกันมีคาอิมพีแดนซ
ภายในพิสัย V เหมือนกับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยทั่วไป
2) ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย VAC ของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับ
เลือกพิสัย ที่มีระบบปองกัน ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย VAC
พิสัยวัด

คาที่วัดได

คาความคลาดเคลื่อน
รอยละ

2V
20 V
200 V
600 V

9.82 MΩ
9.82 MΩ
9.82 MΩ
9.82 MΩ

-1.8
-1.8
-1.8
-1.8
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จากตารางที่ 4.19 แสดงผลการทดสอบคาอินพุตอิมพีแดนซภายในพิสัย V~ ของชุดฝก
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ที่มีระบบปองกันไดถูกตอง ดังเชน พิสัย 2 V ถึงพิสัย 600 V
วัดคาได 9.82 MΩ มีคาความคลาดเคลื่อน รอยละ -1.8 ทุกพิสัย ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได เนื่องจาก
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยทั่วไป ปกติมีคาอินพุตอิมพีแดนซภายใน 10 MΩ ทุกพิสัย
เท า กั น ซึ่ ง สามารถวั ด ค า ความต า นทานภายในของวงจรได โ ดยตรง ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า ชุ ด ฝ ก
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ที่มีระบบปองกันมีคาอิมพีแดนซภายในพิสัย V~ เหมือนกับ
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยทั่วไป
3) ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย DCA ของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับ
เลือกพิสัย ที่มีระบบปองกันไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย DCA
พิสัยการวัด
200 µA
2 mA
200 mA
10 A

อิมพีแดนซภายในพิสัยการวัดกระแสไฟตรง
คาความคลาดเคลื่อน
คาอุปกรณในวงจร
คาที่วัดได
รอยละ
1 kΩ
993 Ω
0.7
100 Ω
100 Ω
0
1Ω
1.1 Ω
10
0.1 Ω
0.1 Ω
0

จากตารางที่ 4.20 แสดงผลการทดสอบคาอินพุตอิมพีแดนซภายในพิสัย A ของชุดฝก
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ที่มีระบบปองกันไดถูกตอง เชน ที่พิสัย 200 µA คาอุปกรณใน
วงจร 1 kΩ วัดคาได 993 Ω คาความคลาดเคลื่อน รอยละ 0.7 ที่พิสัย 2 mA และพิสัย 10 A คาที่วัด
ไดเทากับคาอุปกรณในวงจร ซึ่งโดยปกติพิสัยการวัดกระแสต่ํา คาความตานทานของแอมมิเตอรจะมี
คาแอมพีแดนซภายในสูง เนื่องจากแอมมิเตอรที่ตออนุกรมกับโหลดจะเปนการเพิ่มคาความตานทาน
ของโหลดใหมากขึ้นเล็กนอย ดังนั้น จึงสรุปไดวาชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ที่มี
ระบบปองกันมีคาอิมพีแดนซภายในพิสัย A
เหมือนกับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
ทั่วไป
4) ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย AC (A~) ของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ
ปรับเลือกพิสัย ที่มีระบบปองกัน ไดผลดังนี้

315
ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบคาอิมพีแดนซภายในพิสัย AC (A~)
อิมพีแดนซภายในพิสัยการวัดกระแสไฟสลับ
พิสัยการวัด
คาความคลาดเคลื่อน
คาอุปกรณในวงจร
คาที่วัดได
รอยละ
200 µA
1 kΩ
993 Ω
0.7
2 mA
100 Ω
100 Ω
0
200 mA
1Ω
1.1 Ω
10
10 A
0.1 Ω
0.1 Ω
0
จากตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบคาอินพุตอิมพีแดนซภายในพิสัย A~ ของชุดฝก
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ที่มีระบบปองกันไดถูกตอง เชน ที่พิสัย 200 µA คาอุปกรณใน
วงจร 1 kΩ วัดคาได 993 Ω คาความคลาดเคลื่อน รอยละ 0.7 ที่พิสัย 2 mA และพิสัย 10 A คาที่วัด
ไดเทากับคาอุปกรณในวงจร ซึ่งโดยปกติพิสัยการวัดกระแสต่ํา คาความตานทานของแอมมิเตอรจะมี
คาแอมพีแดนซภายในสูง เนื่องจากแอมมิเตอรที่ตออนุกรมกับโหลดจะเปนการเพิ่มคาความตานทาน
ของโหลดใหมากขึ้นเล็กนอย ดังนั้น จึงสรุปไดวาชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบ
ปองกันมีคาอิมพีแดนซภายในพิสัย A~ เหมือนกับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยทั่วไป
5. ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ที่มีระบบปองกัน ใชงานรวมกับชุดฝก
การใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร
1) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ที่พิสัยวัด VDC จากการนําชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับ
เลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน ไปวัดคาแรงดันไฟฟากระแสตรงอางอิงในชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและ
ทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร จุดวัดแรงดันไฟฟากระแสตรงที่ 0.05 V, 0.39 V,
2.36 V 6.31 V, 39.2 V, 232.0 V, 272.0 V ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด VDC
แรงดันอางอิง
0.05 V
0.39 V
2.36 V
6.31 V

ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
ที่มีระบบปองกัน
50.4 mV
390.4 mV
2.36 V
6.32 V

ความคลาดเคลื่อน
รอยละ
0.8
0.1
0
0.15
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ตารางที่ 4.22 (ตอ)
แรงดันอางอิง
39.2 V
232 V
272 V

ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
ที่มีระบบปองกัน
39.2 V
231.4 V
272.8 V

ความคลาดเคลื่อน
รอยละ
0
-0.25
0.29

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด VDC จากตารางที่ 4.22 การวัดและอานคาแรงดัน
อางอิง 2.36 V และ 39.2 V มีความเที่ยงตรงสูงสุด และวัดแรงดันอางอิง 272 V อานคาได 272.8 V
มีคาความคลาดเคลื่อนสูงสุด รอยละ 0.29 กรณีพิสัยอื่น ๆ คาแรงดันไฟฟากระแสตรงที่วัดและอาน
คาไดมีคาใกลเคียงกับคาแรงดันอางอิง ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได ดังนั้น จึงสรุปไดวาชุดฝกดิจิตอลมัลติ
มิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ที่มีระบบปองกัน สามารถวัดแรงดันไฟฟากระแสตรงไดอยางมี
ประสิทธิภาพถูกตองเหมือนกับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติทั่วไป
2) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ที่พิสัยวัด VAC จากการนําชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ
ปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ที่มีระบบปองกัน ไปวัดคาแรงดันไฟฟากระแสสลับอางอิงในชุดฝกการใช
งานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร จุดวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับที่
1.80 V, 5.4 V, 31.0 V, 235 V, 252.0 V ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด VAC
แรงดันอางอิง
1.8 V
5.4 V
31 V
232 V
252 V

ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
ที่มีระบบปองกัน
1.800 V
5.40 V
31.00 V
235.0 V
252.0 V

ความคลาดเคลื่อน
รอยละ
0
0
0
0
0

จากตารางที่ 4.23 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด VAC พบวาเลือกพิสัยการวัด
แรงดั น ไฟฟ า กระแสสลั บ ทํ าการปรั บ ตั้ ง และอ า นค า แรงดั น ที่ กํ าหนด และบั น ทึ ก ค า และหน ว ยที่
แสดงผลจากหนาจอมิเตอรไดอยางถูกตองทั้ง 5 คา ดังนั้น จึงสรุปไดวาชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ
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ปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ที่มีระบบปองกัน สามารถวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับไดอยางมีประสิทธิภาพ
ถูกตองเหมือนกับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติทั่วไป
3) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ที่พิสัยวัด DCA จากการนําชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ
ปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ที่มีระบบปองกัน ไปวัดคากระแสไฟตรงอางอิงในชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอร
และทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร ที่จุดวัดกระแสไฟตรงอางอิง 30 µA, 1.76 mA,
14.2 mA, 184 mA, 450 mA ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด DCA
กระแสไฟตรง
เทียบ GND
30 µA
1.76 mA
14.2 mA
184 mA
450 mA

ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
ที่มีระบบปองกัน
30.2 µA
1.76 mA
14.32 mA
184.0 mA
0.456 A

ความคลาดเคลื่อน
รอยละ
0.66
0
0.84
0
1.33

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด DCA จากตารางที่ 4.24 การวัดและอานคากระแส
อางอิง 1.76 mA และ 184 mA ความเที่ยงตรงสูงสุด และวัดกระแสอางอิง 0.45 A คาที่อานได
0.456 A มีคาความคลาดเคลื่อนสูงสุด รอยละ 1.33 ดังนั้น คากระแสไฟตรงที่วัดและอานคาไดมีคา
ใกลเคียงกับคากระแสอางอิง เปนคาที่ยอมรับได จึงสรุปไดวาชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือก
พิสัยอัตโนมัติ ที่มีระบบปองกัน สามารถวัดกระแสไฟตรงไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองเหมือนกับ
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติทั่วไป
4) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ที่พิสัยวัด AC (A~) จากการนําชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ที่มีระบบปองกัน ไปวัดคากระแสไฟสลับอางอิงในชุดฝกการใชงานมัลติ
มิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร จุดวัดกระแสไฟตรง 125 µA, 1.65 mA,
110 mA, 550 mA, ไดผลดังนี้
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ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด AC (A~)
กระแสไฟสลับ
เทียบ GND
125 µA
1.65 mA
110 mA
550 mA

ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
ที่มีระบบปองกัน
125 µA
1.65 mA
110 mA
0.55 A

ความคลาดเคลื่อน
รอยละ
0
0
0
0

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด AC (A~)จากตารางที่ 4.25 พบวาเลือกพิสัยการวัด
กระแสไฟสลับทําการปรับตั้งและอานคากระแสที่กําหนด และบันทึกคาและหนวยที่แสดงผลจาก
หนาจอมิเตอรไดอยางถูกตองทั้ง 4 คา ดังนั้น คากระแสไฟสลับที่วัดและอานคาไดมีคาเที่ยงตรงกับ
คากระแสอางอิง จึงสรุปไดวาชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ที่มีระบบปองกัน
สามารถวัดกระแสไฟสลับไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองเหมือนกับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือก
พิสัยอัตโนมัติทั่วไป
5) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ที่พิสัยวัดความตานทาน จากการนําชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ที่มีระบบปองกัน ไปวัดคาตัวตานทานที่ทราบคา ไดผลดังนี้
ตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด Ω
ลําดับ

ตัวตานทาน
ที่ทราบคา

พิสัยวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.5 Ω
6.8 Ω
20 Ω
51 Ω
100 Ω
200 Ω
430 Ω
1 kΩ
1.2 kΩ

200 Ω
200 Ω
200 Ω
200 Ω
200 Ω
2 kΩ
2 kΩ
2 kΩ
2 kΩ

ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
ที่มีระบบปองกัน
995 Ω
6.8 Ω
9.09 MΩ
20 Ω
51 Ω
82.4 kΩ
100 Ω
119.8 kΩ
195.8 Ω

ความคลาดเคลื่อน
รอยละ
-0.5
0
-0.1
0
0
0.48
0
-0.16
-2.1
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ตารางที่ 4.26 (ตอ)
ลําดับ

ตัวตานทาน
ที่ทราบคา

พิสัยวัด

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2 kΩ
9.09 kΩ
10 kΩ
20 kΩ
82 kΩ
100 kΩ
120 kΩ
200 kΩ
324 kΩ
1 MΩ
1.2 MΩ
2 MΩ
5.6 MΩ
9.09 MΩ
9.1 MΩ
10 MΩ
20 MΩ

20 kΩ
20 kΩ
20 kΩ
200 kΩ
200 kΩ
200 kΩ
200 kΩ
2 MΩ
2 MΩ
2 MΩ
2 MΩ
20 MΩ
20 MΩ
20 MΩ
20 MΩ
20 MΩ
200 MΩ

ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
ที่มีระบบปองกัน
200.5 kΩ
423 Ω
1.182 kΩ
0.5 Ω
1.982 kΩ
9.06 kΩ
9.88 kΩ
1.212 MΩ
20.06 kΩ
100.6 kΩ
325 kΩ
1.015 MΩ
5.68 MΩ
9.04 MΩ
10.18 MΩ
2.040 MΩ
20.42 MΩ

ความคลาดเคลื่อน
รอยละ
0.25
-1.62
-1.5
0
-0.9
-0.33
-1.2
1
0.3
0.6
0.3
1.5
1.42
-0.55
1.8
2
2.1

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพที่พิสัยวัด Ω จากตารางที่ 4.26 คาความตานทานที่วัดและอาน
คาไดมีคาใกลเคียงกับคาความตานทานที่กําหนด ซึ่งความตานทาน 20 MΩ อานคาได 20.42 MΩ มี
คาความคลาดเคลื่อนสูงสุด รอยละ 2.1 และความเที่ยงตรงสูงสุด คือ 0.5 Ω, 6.8 Ω, 20 Ω, 51 Ω
และ 100 Ω เนื่องจากขอสังเกตการทดลองวัดตัวตานทานแบบทราบคา กรณีเลือกพิสัยวัด 200 Ω ทํา
การปรับตั้งคาศูนย โดยนําปลาย (+) และ (–) มาสัมผัสกัน ทราบถึงคาความตานทานเกินประมาณ
0.2 Ω เนื่องจากเปนคุณสมบัติและขีดจํากัดของดิจิตอลมัลติมิเตอรรุนนี้ ดังนั้น เมื่อใชพิสัยดังกลาว
จําเปนตองนําคาที่แสดงมาลบคา 0.2 Ω จึงจะไดคาความตานทานที่วัดและอานไดจริง ดังนั้น ตาม
ตารางที่ 4.26 ผลการวัดจึงมีคาใกลเคียงกับคาความตานทานที่กําหนด ซึ่งเปนคาที่ยอมรับได จึงสรุป
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ได ว า ชุ ด ฝ ก ดิ จิ ต อลมั ล ติ มิเ ตอร แบบปรั บ เลื อกพิ สัย อัต โนมั ติ ที่ มีร ะบบป องกั น สามารถวั ด คา ตั ว
ตานทานที่ทราบคาไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองครบทุกพิสัยเหมือนกับดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับ
เลือกพิสัยอัตโนมัติทั่วไป
ตอนที่ 2 วิ เ คราะห ห าประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การสอน วิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ตาม
เกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2
2.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 โดยคะแนนระหวางเรียนซึ่งไดจากการทําแบบฝกหัด ใบงานและแบบทดสอบหลังเรียนของแต
ละชุด แสดงผลดังตารางที่ 4.27
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ตารางที่ 4.27 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1) ของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนเฉลี่ยรอยละ ของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบฝกหัด ใบงานและแบบทดสอบ
หลังเรียนในแตละชุดการสอน
ลําดับ
ที่

ชุดที่
1

ชุดที่
2

คะแนนจากการทําแบบฝกหัด ใบงานและแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแตละชุดการสอน
ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

28
31
27
28
31
28
27
30
29
30
29
30
29

25
25
23
24
25
26
24
24
26
24
25
26
25

25
25
21
23
25
25
25
23
27
25
25
25
26

(35)

(30)

(30)

(25)

20
22
20
20
22
21
23
19
21
23
22
23
20

(26)

22
22
21
21
23
23
22
22
22
21
20
23
21

(63)

51
55
55
49
57
54
54
53
54
51
50
52
58

(32)

26
29
26
27
27
26
27
28
26
26
28
27
28

(37)

31
33
32
34
32
32
31
32
31
31
34
31
30

(33)

26
27
25
29
29
27
26
28
29
29
31
28
29

(32)

27
27
29
26
28
27
27
25
27
29
27
26
28

(33)

27
28
27
29
29
28
24
30
28
30
28
27
31

(50)

44
42
46
40
43
41
43
42
40
45
41
39
44

(41)

34
35
35
35
32
36
35
35
34
34
36
35
33

ชุดที่
14

ชุดที่
15

(589)

34
35
34
35
34
36
33
34
32
36
36
36
34

66
69
70
64
71
66
69
69
68
67
70
69
71

486
505
491
484
508
496
490
494
494
501
502
497
507

(40)

(82)

รวม

รอยละ
82.51
85.74
83.36
82.17
86.25
84.21
83.19
83.87
83.87
85.06
85.23
84.38
86.08
321
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ตารางที่ 4.27 (ตอ)
ชุดที่
1

ชุดที่
2

คะแนนจากการทําแบบฝกหัด ใบงานและแบบทดสอบยอยหลังเรียนในแตละชุดการสอน
ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่ ชุดที่
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

32
27
30
29
29
27
31
582
29.10
S.D. 1.52
รอยละ 83.14

27
25
27
24
23
25
27
500
25.00
1.21
83.33

25
25
25
25
25
24
23
492
24.60
1.27
82.00

ลําดับ
ที่
14
15
16
17
18
19
20
รวม
X

(35)

(30)

(30)

(25)

20
19
19
19
20
23
22
418
20.90
1.48
83.60

(26)

24
20
22
21
20
22
22
434
21.70
1.08
83.46

(63)

53
50
55
51
51
54
58
1065
53.25
2.63
84.52

(32)

28
26
26
28
28
29
27
543
27.15
1.04
84.84

(37)

31
33
31
33
30
30
31
633
31.65
1.23
85.54

(33)

29
26
29
30
29
29
29
564
28.20
1.54
85.45

(32)

27
25
28
26
27
28
28
542
27.10
1.12
84.69

(33)

28
25
31
31
27
31
27
566
28.30
1.98
85.76

(50)

44
43
44
40
42
43
44
850
42.50
1.88
85.00

(41)

33
38
33
37
36
36
34
696
34.80
1.47
84.88

ชุดที่
14

ชุดที่
15

35
34
32
33
33
33
32
681
34.05
1.36
85.13

69
505
85.74
66
482
81.83
69
501
85.06
68
495
84.04
67
487
82.68
71
505
85.74
69
504
85.57
1368 9934 1686.59
68.40 496.70 84.33
1.90 8.08
1.37
83.41 84.33

(40)

(82)

รวม

(589)

รอยละ

322
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แทนคาในสูตร

∑X
E1 = N ×100
A
9934
= 20 × 100
589
= 496.70 × 100
589

= 0.8433× 100
= 84.33
จากตารางที่ 4.27 พบว า ประสิ ทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวั ดไฟฟ าและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
(E1) เทากับ 84.33
1.2
วิเคราะหหาประสิทธิภาพ (E2) ของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ซึ่งไดจาก
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงผลดังตารางที่ 4.28
ตารางที่ 4.28 ผลการหาประสิทธิภ าพ (E2 ) ของชุดการสอน วิช าเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ซึ่งไดจาก
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กอนเรียน
(60)
23
20
24
17
24
19
20
23

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรียน
รอยละ
(60)
38.33
48
33.33
51
40.00
52
28.33
53
40.00
50
31.67
52
33.33
47
38.33
52

รอยละ

คะแนน
ความกาวหนา

รอยละ

80.00
85.00
86.67
88.33
83.33
86.67
78.33
86.67

25
31
28
36
26
33
27
29

41.67
51.67
46.67
60.00
43.33
55.00
45.00
48.33
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ตารางที่ 4.28 (ตอ)
ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
X
S.D.

รอยละ

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรียน
รอยละ
(60)
28.33
51
40.00
52
38.33
51
40.00
50
36.67
50
38.33
52
35.00
51
43.33
52
40.00
53
46.67
55
33.33
49
53.33
51
756.67
1022
37.83
51.10
5.90
1.80
63.06
85.17

กอนเรียน
(60)
17
24
23
24
22
23
21
26
24
28
20
32
454
22.70
3.54
37.83
แทนคาในสูตร

∑Y
E2 = N ×100
B
1022
= 20 × 100
60
= 51.10 × 100
60

= 0.8517× 100
= 85.17

รอยละ

คะแนน
ความกาวหนา

รอยละ

85.00
86.67
85.00
83.33
83.33
86.67
85.00
86.67
88.33
91.67
81.67
85.00
1703.33
85.17
3.01
141.94

34
28
28
26
28
29
30
26
29
27
29
19
568
28.40
3.57
47.33

56.67
46.67
46.67
43.33
46.67
48.33
50.00
43.33
48.33
45.00
48.33
31.67
946.67
47.33
5.96
78.89
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ประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–
2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (E2) เทากับ 85.17
จากตารางที่ 4.28 พบวา คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรีย น
ประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (E2) มีคาเฉลี่ย เทากับ 50.80 คิดเปนรอยละ
85.17 และมีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย เทากับ 29.20 คิดเปนรอยละ 78.89
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มี
คาเฉลี่ย E1/E2 เทากับ 84.33/85.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว E1/E2 เทากับ 80/80
ตอนที่ 3 วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) =
แทนคาในสูตร
E.I. =

ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน- ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน
(จํานวนนักเรียน × คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนกอนเรียนทุกคน

1022 − 454
(20 × 60) − 454

= 568
746
E.I. = 0.7614
ดังนั้นดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีคาเทากับ 0.7614 แสดงวา
นักเรียนมีคะแนนเพิ่มจากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 76.14
ตอนที่ 4 วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยใช
t-test (Dependent Samples) ดังตารางที่ 4.29
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ตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชดุ การสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–
2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ตัวแปร
การจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใช
ชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105–2004
* P 〈 .05

คะแนน
การทดสอบ
กอนเรียน

N

X

S.D.

D

S.D.

sig

20 22.70 3.84
28.40 3.57

หลังเรียน

t

35.53 .000

20 51.10 1.80

จากตารางที่ 4.29 พบวา นักเรียนที่ไดรับ การจั ดการเรีย นรู โดยใชชุดการสอน วิช า
เครื่ องมื อวั ดไฟฟ า และอิ เ ล็กทรอนิกส รหัส วิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนีย บัตรวิช าชีพ
พุทธศักราช 2556 มีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ 22.77 และคาเฉลี่ยหลังเรียน
เทากับ 51.10 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 5 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุดการสอน วิชา เครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 ที่ประกอบดวย ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบ
ปองกัน, ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย ที่มีระบบปองกัน, ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร
แบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ที่มีระบบปองกัน, ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการ
วั ด แอนะลอกมั ล ติ มิ เ ตอร , ชุ ด ฝ ก มาตรวั ด กํ า ลั ง ไฟฟ า และอิ ม พี แ ดนซ เ ครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส พรอมเอกสารประกอบชุดการสอน โดยแสดงรายละเอียดผลการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนเปนรายหนวยการเรียนได ดังนี้

327
ตารางที่ 4.30 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูพื้นฐานในการวัดและ
มัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
1. ชวยใหผูเรียนสามารถบอกความหมายของการวัดได
2. ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจระบบหนวยการวัดตาง ๆ ไดดวย
ตัวเอง
3. สามารถทําใหเกิดความเขาใจในการคํานวณไดชัดเจน
4. รูปภาพสามารถสื่อความหมายไดตามรูปทําใหเกิดภาพจําได
ชัดเจน
5. สามารถบอกคุณสมบัติของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกไดถูกตอง
6. ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน
7. แบบฝกหัดครอบคลุมสาระ มีความชัดเจนและถูกตอง
8. ผูเรียนสามารถทําขอทดสอบไดในเกณฑดี
9. เพาเวอรพอยซที่ใชนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
10. ชวงเวลาเรียนที่ใชในการเรียน มีความเหมาะสม
ดานใบงาน
11. ชวยใหผูเรียนเขาใจและสามารถใชงานของชุดฝกการใช
งานมัลติมิเตอรและการทดลองขยายพิสัย ฯ ไดถูกตอง
12. ผูเรียนเกิดความเขาใจในการใชชุดฝกมัลติมิเตอรชนิด
แอนะลอกดียิ่งขึ้น
13. ผูเรียนอธิบายพิสัยวัดตาง ๆ จากชุดฝกมัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอกได
14. มีชุดฝกเปนสื่อการเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
15. รูปภาพที่ใชประกอบทําใหผูเรียนเกิดภาพจําและนําไปใชได
ชัดเจน
16. ชุดฝกมัลติมิเตอรมีระบบปองกันมิเตอรภายใน ชวยใหการฝก
สามารถทําไดบอยครั้งขึ้นและชวยลดปญหามัลติมิเตอรชํารุด
ขณะปฏิบัติงาน
17. ผูเรียนเขาใจในใบงานและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ได
18. เวลาที่ใชในการทําใบงานเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
19. ผูเรียนไดรับผลการประเมินดานปฏิบัติในเกณฑดี
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.29 0.76

มาก

4.02 0.82
4.14 0.69

มาก
มาก

4.00
4.43
4.29
4.45
4.17
4.43
4.16

0.82
0.79
0.76
0.53
0.90
0.53
0.90

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.18 0.69

มาก

4.29 0.49

มาก

4.43 0.53
4.72 0.49

มาก
มากที่สุด

4.29 0.76

มาก

3.86
4.14
4.00
4.57
4.25

0.69
0.69
0.82
0.79
0.41

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
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จากตารางที่ 4.30 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หนวยที่ 1เรื่องความรูพื้นฐานในการวัดและมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.41 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ และเรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ 14) มีชุดฝกเปนสื่อ
การเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ
4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.49 รองลงมาไดแก ขอ 19) ผูเรียนไดรับผลการประเมิน
ด า นปฏิ บั ติ ใ นเกณฑ ดี มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี คา เฉลี่ ย เท า กั บ 4.57 ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.79 และ ขอ 7) แบบฝกหัดครอบคลุมสาระ มีความชัดเจนและถูกตอง มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก มีคาเทากับ 4.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.53 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.31 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 2 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟา
กระแสตรง
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
1. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายพื้นฐานการวัดแรงดันไฟฟา
กระแสตรงไดถูกตอง
2. ทําใหผูเรียนสามารถบอกพิสัยวัดของมาตรวัดแรงดันไฟฟา
กระแสตรงไดถูกตอง
3. ทําใหผูเรียนสามารถบอกสเกลอานคาของมาตรวัดแรงดันไฟฟา
กระแส ตรงไดถูกตอง
4. รูปภาพที่ใชอธิบายลักษณะของแอนะลอกมัลติมิเตอรทําใหเกิด
ภาพจําและนําไปใชไดอยางชัดเจน
5. ผูเรียนสามารถคํานวณคาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
6. เพาเวอรพอยชที่ใชนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
7. แบบฝกหัดครอบคลุมสาระ มีความชัดเจนและถูกตอง
8. ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน
9. ผูเรียนสามารถทําขอทดสอบไดในเกณฑดี
10. ชวงเวลาเรียนที่ใชในการเรียน มีความเหมาะสม
ดานใบงาน
11. ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน ทําให
ผูเรียนเกิดทักษะในการวัดคาแรงดันไฟฟากระแสตรงไดดียิ่งขึ้น
12. ผูเรียนสามารถเลือกพิสัยวัดที่เหมาะสมกับคาแรงดันไฟฟา
กระแสตรงที่ตองการวัดไดถูกตองครบทุกพิสัย

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.56 4.35

มากที่สุด

4.14 0.38

มาก

4.00 0.82

มาก

3.86
4.43
4.21
4.14
4.59
4.33
4.30

0.69
0.79
0.49
0.69
0.41
0.71
0.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.57 0.79

มากที่สุด

4.20 0.41

มาก
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ตารางที่ 4.31 (ตอ)
รายการประเมิน
ดานใบงาน
13. ผูเรียนเกิดทักษะการวัดคาแรงดันไฟฟากระแสตรง จากการใช
ชุดฝก ฯ ไดถูกตองครบทุกพิสัย
14. ผูเรียนเกิดทักษะการอานคาจากสเกลของแรงดันไฟฟา
กระแสตรงจากชุดฝกมัลติมิเตอร ฯ ไดครบทุกพิสัย
15. ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกมีระบบปองกันชุดขดลวด
เคลื่อนที่ภายในมิเตอร ทําใหลดปญหามัลติมิเตอรชํารุดขณะ
ปฏิบัติงาน
16. รูปภาพที่ใชประกอบทําใหผูเรียนเกิดภาพจําและนําไปใชได
ชัดเจน
17. มีชุดฝก ฯ ประกอบเปนสื่อการเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดียิ่งขึ้น
18. ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ
ตามใบงาน ได ทันเวลาที่กําหนด
19. เวลาที่ใชในการทําใบงานเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
20. ผูเรียนเกิดความเขาใจและสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานไดใน
เกณฑดี
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.29 0.49

มาก

4.47 0.28

มาก

4.14 0.69

มาก

4.29 0.76

มาก

4.60 0.53

มากที่สุด

4.71 0.40
4.43 0.79

มากที่สุด
มาก

4.56 0.50
4.34 0.38

มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4.31 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หนวยที่ 2 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.38 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ และเรียง
ลําดับตามคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ 18) ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตาง ๆ ตามใบงาน ได ทันเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ
4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.40 รองลงมาไดแก ขอ 17) มีชุดฝก ฯ ประกอบเปนสื่อ
การเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.60
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.53 และขอ 8) ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตางๆ ที่เรียน
มีคา เฉลี่ ย อยู ในระดับ มากที่สุ ด มี คาเฉลี่ย เทากับ 4.59 สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน เทากับ 0.41
ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.32 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 3 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
1. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายพื้นฐานการวัดแรงดันไฟฟา
กระแสสลับไดถูกตอง
2. ทําใหผูเรียนสามารถบอกพิสัยวัดของมาตรวัดแรงดันไฟฟา
กระแสสลับไดถูกตอง
3. ทําใหผูเรียนสามารถบอกสเกลสําหรับอานคาของมาตรวัด
แรงดันไฟฟากระแสสลับไดถูกตอง
4. รูปภาพที่ใชอธิบายลักษณะของแอนะลอกมัลติมิเตอรทําใหเกิด
ภาพจําและนําไปใชไดชัดเจน
5. ทําใหผูเรียนสามารถคํานวณคาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
6. เพาเวอรพอยชที่ใชนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
7. แบบฝกหัดครอบคลุมสาระ มีความชัดเจนและถูกตอง
8. ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน
9. ผูเรียนสามารถทําขอทดสอบไดในเกณฑดี
10. ชวงเวลาเรียนที่ใชในการเรียน มีความเหมาะสม
ดานใบงาน
11. ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน ทําให
ผูเรียนเกิดทักษะในการวัดคาแรงดันไฟฟากระแสสลับไดดียิ่งขึ้น
12. ผูเรียนสามารถเลือกพิสัยวัดที่เหมาะสมกับคาแรงดันไฟฟา
กระแสสลับที่ตองการวัดไดถูกตองครบทุกพิสัย
13. ผูเรียนเกิดทักษะการวัดคาแรงดันไฟฟากระแสสลับ จากการ
ใชชุดฝก ฯ ไดถูกตองครบทุกพิสัย
14. ผูเรียนเกิดทักษะการอานคาจากสเกลของแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ จากชุดฝก มัลติมิเตอร ฯ ไดครบทุกพิสัย
15. ชุดฝกมัลติมิเตอรมีระบบปองกันชุดขดลวดเคลื่อนที่ภายใน
มิเตอร ทําใหลดปญหามัลติมิเตอรชํารุดขณะปฏิบัติงาน
16. รูปภาพที่ใชประกอบทําใหผูเรียนเกิดภาพจําและนําไปใชได
ชัดเจน
17. มีชุดฝกสําหรับปฏิบัติการทดลอง และเปนสื่อการเรียนทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.50 0.79

มาก

4.29 0.76

มาก

4.71 0.49

มากที่สุด

4.57
4.59
4.51
4.43
4.55
4.47
4.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

0.53
0.32
0.27
0.46
0.59
0.61
0.43

4.14 0.90

มาก

4.40 0.53

มาก

4.29 0.76

มาก

4.41 0.53

มาก

4.29 0.49

มาก

4.40 0.53

มาก

4.52 0.53

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.32 (ตอ)
รายการประเมิน
ดานใบงาน
18. ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ
ตามใบงาน ได ทันเวลาที่กําหนด
19. เวลาที่ใชในการทําใบงานเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
20. ผูเรียนเกิดความเขาใจและสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานไดใน
เกณฑดี
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.86 0.42
4.34 0.38

มากที่สุด
มาก

4.29 0.79
4.45 0.57

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.32 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หนวยที่ 3 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.57 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ และเรียง
ลําดับตามคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ 18) ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตาง ๆ ตามใบงาน ได ทันเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ
4.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.42 รองลงมาไดแก ขอ 4) รูปภาพที่ใชอธิบายลักษณะของ
แอนะลอกมัลติมิเตอรทําใหเกิดภาพจํา และนําไปใชไดชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคา
เทากับ 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.53 และ ขอ 8) ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของ
เนื้ อ หาต า ง ๆ ที่ เ รี ย น มี คา เฉลี่ ย อยูใ นระดับ มากที่สุ ด มี คา เฉลี่ ย เทากั บ 4.55 สว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.59 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.33 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 4 เรื่อง มาตรวัดกระแสไฟตรง
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
1. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายพื้นฐานการวัดกระแสไฟตรงได
ถูกตอง
2. ทําใหผูเรียนสามารถบอกพิสัยวัดของมาตรวัดกระแสไฟตรงได
ถูกตอง
3. ทําใหผูเรียนสามารถบอกสเกลการอานคาของมาตรวัดกระแส
ไฟตรงไดถูกตอง
4. รูปภาพที่ใชอธิบายลักษณะของแอนะลอกมัลติมิเตอรทําใหเกิด
ภาพจําและนําไปใชไดอยางชัดเจน
5. ผูเรียนสามารถคํานวณคาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
6. เพาเวอรพอยชที่ใชนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
7. แบบฝกหัดครอบคลุมสาระ มีความชัดเจนและถูกตอง
8. ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน
9. ผูเรียนสามารถทําขอทดสอบไดในเกณฑดี
10. ชวงเวลาเรียนที่ใชในการเรียน มีความเหมาะสม
ดานใบงาน
11. ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน ทําให
ผูเรียนเกิดทักษะในการวัดคากระแสไฟตรงไดดียิ่งขึ้น
12. ทําใหผูเรียนสามารถเลือกพิสัยวัดที่เหมาะสมกับคากระแส
ไฟตรงที่ตองการวัดไดถูกตองครบทุกพิสัย
13. ทําใหผูเรียนเกิดทักษะการวัดคากระแสไฟตรง จากการใช
ชุดฝก ฯ ไดถูกตองครบทุกพิสัย
14. ทําใหผูเรียนเกิดทักษะการอานคาจากสเกลของกระแสไฟตรง
จากชุดฝกมัลติมิเตอร ฯ ไดครบทุกพิสัย
15. มัลติมิเตอรมีระบบปองกันมิเตอรภายใน ทําใหลดปญหามัลติ
มิเตอรชํารุดขณะปฏิบัติงาน
16. รูปภาพที่ใชประกอบทําใหผูเรียนเกิดภาพจําและนําไปใชได
ชัดเจน
17. ชุดฝกเปนสื่อการเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.62 0.53

มากที่สุด

3.86 0.38

มาก

4.14 0.69

มาก

3.74
4.35
4.28
4.14
4.52
4.30
4.29

0.48
0.79
0.49
0.38
0.31
0.49
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.40 0.79

มาก

4.29 0.49

มาก

4.43 0.53

มาก

4.57 0.42

มากที่สุด

4.10 4.60

มาก

4.29 0.76
4.14 0.69

มาก
มาก
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ตารางที่ 4.33 (ตอ)
รายการประเมิน
ดานใบงาน
18. ทําใหผูเรียนมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ตาง ๆ ตาม ใบงานได ทันเวลาที่กําหนด
19. เวลาที่ใชในการทําใบงานเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
20. ผูเรียนเกิดความเขาใจและสามารถสรุปผลการปฏิบัติงาน
ไดในเกณฑดี
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.30 0.53
4.29 0.79

มาก
มาก

4.43 0.66
4.27 0.26

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.33 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หนวยที่ 4 เรื่อง มาตรวัดกระแสไฟตรง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.26 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ และเรียง ลําดับตาม
คะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ 1) ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายพื้นฐานการวัดกระแสไฟตรงได
ถูกตอง มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.53 รองลงมาไดแก ขอ 14) ทําใหผูเรียนเกิดทักษะการอานคาจากสเกลของกระแสไฟตรง จาก
ชุดฝกมัลติมิเตอร ฯ ไดครบทุกพิสัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.57 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.42 และ 8) ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.31 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.34 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง มาตรวัดความตานทาน
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
1.ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายพื้นฐานของการวัดความตานทาน
ไดถูกตอง
2. ทําใหผูเรียนสามารถบอกหนาที่ของพิสัยวัดความตานทาน
ของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกไดอยางถูกตอง
3. ผูเรียนเขาใจการเลือกพิสัยวัดที่เหมาะสมกับคาตัวตานทานที่
ตองการวัดไดถูกตองครบทุกพิสัย
4. อธิบายคุณสมบัติในการนําไปใชงานของมาตรวัดความตานทาน
ในงานประเภทตาง ๆ ไดอยางถูกตอง

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.29 0.48

มาก

4.00 0.18

มาก

4.20 0.49

มาก

4.57 0.35

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.34 (ตอ)
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
5. รูปภาพที่ใชอธิบายลักษณะของเครื่องมือวัดแตละแบบทําให
เกิดภาพจําและนําไปใชไดชัดเจน
6. ตัวอยางการคํานวณหาคาตาง ๆ สามารถเขาใจไดงาย
7. เพาเวอรพอยชที่ใชนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
8. แบบฝกหัดครอบคลุมสาระ มีความชัดเจนและถูกตอง
9. ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน
10. ผูเรียนสามารถทําขอทดสอบไดในเกณฑดี
11. ชวงเวลาเรียนที่ใชในการเรียน มีความเหมาะสม
ดานใบงาน
12. ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน ทําให
ผูเรียนเกิดทักษะในการวัดตัวตานทานไดดียิ่งขึ้น
13. ผูเรียนสามารถเลือกพิสัยวัดที่เหมาะสมกับคาตัวตานทาน
ที่ตองการวัดไดถูกตองครบทุกพิสัย
14. ผูเรียนเกิดทักษะการวัดคาตัวตานทาน โดยใชชุดฝกมัลติ
มิเตอรชนิดแอนะลอก ที่มีระบบปองกัน ไดถูกตองครบทุกพิสัย
15. ผูเรียนเกิดทักษะการอานคาจากสเกลของชุดฝกมัลติมิเตอรฯ
ไดครบทุกพิสัย
16. มัลติมิเตอรมีระบบปองกันมิเตอรภายใน ทําใหลดปญหามัลติ
มิเตอรชํารุดขณะปฏิบัติงาน
17. ชุดฝกมัลติมิเตอร ฯ สามารถฝกทักษะการวัดและอานคาตัว
ตานทานไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีแหลงจายไฟเลี้ยงทดแทน
แบตเตอรี่ 3V, 9V ภายในของมิเตอร ทําใหหมดปญหาเรื่อง
แบตเตอรี่หมดหรือออนกําลังลง
ดานใบงาน
18. ผูเรียนเขาใจในใบงานและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ได
19. เวลาที่ใชในการทําใบงานเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
20. ผูเรียนไดรับผลการประเมินดานปฏิบัติในเกณฑดี
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.14
4.43
3.86
4.50
4.41
4.43
4.30

0.33
0.79
0.38
0.53
0.49
0.41
0.50

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.86 0.69

มาก

4.69 0.48

มากที่สุด

4.00 0.82

มาก

4.38 0.39

มาก

4.43 0.53

มาก

4.35 0.27

มาก

4.47
4.24
4.00
4.28

มาก
มาก
มาก
มาก

0.33
0.49
0.22
0.46
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จากตารางที่ 4.34 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หนวยที่ 5 เรื่อง มาตรวัดความตานทาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.46 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ และเรียง ลําดับตาม
คะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ 13) ผูเรียนสามารถเลือกพิสัยวัดที่เหมาะสมกับคาตัวตานทาน
ที่ตองการวัดไดถูกตองครบทุกพิสัย มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.69 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.48 รองลงมาไดแก ขอ 4) อธิบายคุณสมบัติในการนําไปใชงานของ
มาตรวัดความตานทานในงานประเภทตาง ๆ ไดอยางถูกตอง คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคา
เทากับ 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.35 และ 8) แบบฝกหัดครอบคลุมสาระ มีความ
ชัดเจนและถูกต อง มีคาเฉลี่ ยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ ยเทากับ 4.50 สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.53 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.35 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 6 เรื่อง มัลติมิเตอรชนิดดิจิตอล
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
1. ผูเรียนรูและเขาใจคุณสมบัติของดิจิตอลมัลติมิเตอรทุกประเภท
2. ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจการใชงานดิจิตอลมัลติมิเตอร
ทุกประเภทไดครบทุกพิสัย
3. รูปภาพที่ใชประกอบทําใหผูเรียนเกิดภาพจําและนําไปใชได
ชัดเจน
4. เพาเวอรพอยชที่ใชนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
5. แบบฝกหัดครอบคลุมสาระที่เรียน มีความชัดเจนและถูกตอง
6. ทําใหผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน
7. ทําใหผูเรียนสามารถทําขอทดสอบไดในเกณฑดี
8. ชวงเวลาเรียนที่ใชในการเรียน มีความเหมาะสม
ดานใบงาน
9. ทําใหผูเรียนสามารถใชดิจิตอลมัลติมิเตอรไดทุกประเภท ในการ
เลือกพิสัยวัดและอานคาความตานทานไดละเอียดและถูกตอง
10. ทําใหผูเรียนสามารถใชดิจิตอลมัลติมิเตอรไดทุกประเภท ใน
การเลือกพิสัยวัดและอานคาแรงดันไฟฟากระแสตรงไดละเอียด
และถูกตอง
11. ทําใหผูเรียนสามารถใชดิจิตอลมัลติมิเตอรไดทุกประเภท ใน
การเลือกพิสัยวัดและอานคาแรงดันไฟฟากระแสสลับไดละเอียด
และถูกตอง

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.29 0.49

มาก

4.86 0.38

มากที่สุด

4.03
4.40
4.55
4.57
4.00
4.29

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

0.79
0.53
0.79
0.58
0.53
0.49

4.33 0.56

มาก

4.42 0.98

มาก

4.71 0.49

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.35 (ตอ)
รายการประเมิน
ดานใบงาน
12. ทําใหผูเรียนสามารถใชดิจิตอลมัลติมิเตอรไดทุกประเภท ใน
การเลือกพิสัยวัดและอานคากระแสไฟตรงไดละเอียดและถูกตอง
13. ทําใหผูเรียนสามารถใชดิจิตอลมัลติมิเตอรไดทุกประเภท ใน
การเลือกพิสัยวัดและอานคากระแสไฟสลับไดละเอียดและถูกตอง
14. รูปภาพที่ใชประกอบในหนวยการเรียนรูทําใหผูเรียนเกิดภาพ
จําไดชัดเจน
15. ดิจิตอลมัลติมิเตอรที่ใชมีระบบปองกันฟวสภายใน ทําใหลด
ปญหาเครื่องมือวัดชํารุดขณะปฏิบัติงาน
16. ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร ฯ เปนสื่อการสอนที่ชวยฝกทักษะ
การเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
17. ผูเรียนมีความเขาใจในใบงาน และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ตาง ๆ ได
18. เวลาที่ใชในการทําใบงานเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
19. ผูเรียนไดรับผลการประเมินดานปฏิบัติในเกณฑดี
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

3.86 0.90

มาก

4.39 0.53

มาก

4.41 0.76

มาก

4.29 0.49

มาก

4.59 0.53

มากที่สุด

4.56
4.40
4.29
4.38

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

0.53
0.79
0.49
0.61

จากตารางที่ 4.35 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หนวยที่ 6 เรื่อง มัลติมิเตอรชนิดดิจิตอล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.61 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ และเรียงลําดับตาม
คะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ 2) ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจการใชงานดิจิตอลมัลติมิเตอรทุก
ประเภทไดครบทุกพิสัย มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.86 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.38 รองลงมาไดแก ขอ 16) ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอร ฯ เปนสื่อการสอนที่ชวย
ฝกทักษะการเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีย่ิงขึ้น คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ
4.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.53 และ 6) ทําใหผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหา
ตางๆ ที่เรีย น มีคาเฉลี่ ยอยูในระดั บมากที่สุ ด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 สว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.58 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.36 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 7 เรื่อง โครงสรางและการทํางาน
ของขดลวดเคลื่อนที่
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
1. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของชุดขดลวด
เคลื่อนที่ภายในแอนะลอกมัลติมิเตอรได
2. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะของขดลวดเคลื่อนที่
ภายในมาตรวัดไดถูกตอง
3. รูปภาพที่ใชอธิบายลักษณะของชุดขดลวดเคลื่อนที่ทําใหเกิด
ภาพจําไดชัดเจน
4. ตัวอยางการคํานวณหาคาตาง ๆ สามารถเขาใจไดงาย
5. เพาเวอรพอยชที่ใชนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
6. แบบฝกหัดครอบคลุมสาระ มีความชัดเจนและถูกตอง
7. ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน
8. ผูเรียนสามารถทําขอทดสอบไดในเกณฑดี
9. ชวงเวลาเรียนที่ใชในการเรียน มีความเหมาะสม
ดานใบงาน
10. ทําใหผูเรียนสามารถวัดคาความตานทานภายในขดลวด
เคลื่อนที่ของมาตรวัดไดถูกตอง
11. ทําใหผูเรียนสามารถวัดคากระแสไฟตรงเต็มสเกลของมาตรวัด
ไดถูกตอง
12. ทําใหผูเรียนสามารถวัดคาแรงดันไฟตรงเต็มสเกลของมาตรวัด
ไดถูกตอง
13. มัลติมิเตอรมีระบบปองขดลวดเคลื่อนที่ชํารุดภายใน ทําใหลด
ปญหาเครื่องมือวัดชํารุดขณะทดลองงาน
14. ใบงานทําใหผูเรียนรูและเขาใจโครงสรางการทํางานของ
ขดลวดเคลื่อนที่ ที่นําไปออกแบบขยายพิสัยวัดของมาตรวัดได
15. มัลติมิเตอรมีระบบปองกันมิเตอรภายใน ทําใหลดปญหา
เครื่องมือวัดชํารุดระหวางการปฏิบัติงาน
16. รูปภาพที่ใชประกอบทําใหผูเรียนเกิดภาพจําไดชัดเจน
17. มีชุดฝกประกอบการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
ยิ่งขึ้น
18. ผูเรียนมีความเขาใจในใบงาน และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ตาง ๆ ได

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.75 0.40

มากที่สุด

4.29 0.49

มาก

4.40
4.43
4.39
4.14
4.10
4.22
4.43

0.71
0.79
0.76
0.90
0.69
0.95
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.15 0.69

มาก

4.43 0.98

มาก

4.74 0.49

มากที่สุด

3.86 0.90

มาก

4.40 0.53

มาก

4.39 0.76
4.28 0.49

มาก
มาก

4.57 0.53

มากที่สุด

4.44 0.53

มาก
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ตารางที่ 4.36 (ตอ)
รายการประเมิน
ดานใบงาน
19. เวลาที่ใชในการทําใบงานเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
20. ผูเรียนไดรับผลการประเมินดานปฏิบัติในเกณฑดี
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.49 0.53
4.37 0.53
4.36 0.67

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.36 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หนวยที่ 7 เรื่อง โครงสรางและการทํางานของขดลวดเคลื่อนที่ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.67 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
และเรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ 1) ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายหลักการ
พื้นฐานของชุดขดลวดเคลื่อนที่ภายในแอนะลอกมัลติมิเตอรได มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด
มีคาเทากับ 4.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.40 รองลงมาไดแก ขอ 12) ทําใหผูเรียน
สามารถวัดคาแรงดันไฟตรงเต็มสเกลของมาตรวัดไดถูกตอง คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคา
เทากับ 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.49 และ 17) มีชุดฝกประกอบการเรียนรู ทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.53 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.37 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 8 เรื่อง การขยายพิสัยวัดกระแส
ไฟตรง
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
1. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายหลักการขยายพิสัยวัดของมาตรวัด
กระแสไฟตรงได
2. ทําใหผูเรียนสามารถออกแบบพิสัยวัดกระแสไฟตรงไดอยาง
ถูกตองทุกพิสัย
3. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายเปรียบเทียบคุณสมบัติของมาตรวัด
ชนิดขดลวดเคลื่อนที่ได
4. รูปภาพที่ใชอธิบายลักษณะของเครื่องมือวัดทําใหเกิดภาพจําได
และนําไปใชไดชัดเจน
5. ตัวอยางการคํานวณหาคาตาง ๆ สามารถเขาใจไดงาย

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.43 0.53

มาก

4.71 0.49

มากที่สุด

4.47 0.56

มาก

4.75 0.39
4.43 0.53

มากที่สุด
มาก
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ตารางที่ 4.37 (ตอ)
รายการประเมิน

X

ดานเนื้อหา
6. เพาเวอรพอยชที่ใชนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
4.38
7. แบบฝกหัดครอบคลุมสาระ มีความชัดเจนและถูกตอง
4.00
8. ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน
4.57
9. ผูเรียนสามารถทําขอทดสอบไดในเกณฑดี
4.29
10. ชวงเวลาเรียนที่ใชในการเรียน มีความเหมาะสม
4.00
ดานใบงาน
11. ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจและทดลองใชงานชุดการสอน วิชา
เครื่องมือวัดไฟฟาฯ รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.86
12. ทําใหผูเรียนสามารถออกแบบสรางชุดมอดูลมิเตอรจาก
คุณลักษณะขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัดได
4.44
13. ทําใหผูเรียนสามารถทดลองขยายพิสัยวัดของมาตรวัดกระแส
ไฟตรงแบบชันตไดทุกพิสัย
4.43
14. มัลติมิเตอรมีระบบปองกันมิเตอรภายใน ทําใหลดปญหา
เครื่องมือวัดชํารุดระหวางการปฏิบัติงาน
4.00
15. รูปภาพที่ใชประกอบทําใหผูเรียนเกิดภาพพจนไดชัดเจน
4.29
16. ชุดฝกประกอบการเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 4.43
17. ผูเรียนมีความเขาใจในใบงาน และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ตาง ๆ ได
4.57
18. เวลาที่ใชในการทําใบงานเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
4.37
19. ผูเรียนไดรับผลการประเมินดานปฏิบัติในเกณฑดี
4.43
เฉลี่ยรวม
4.41

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

0.38
0.82
0.53
0.76
0.82

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

0.24

มากที่สุด

0.79

มาก

0.79

มาก

1.00
0.49
0.53

มาก
มาก
มาก

0.53
0.76
0.79
0.65

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.37 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หนวยที่ 8 เรื่อง การขยายพิสัยวัดกระแสไฟตรง ภาพรวมอยูในระดับมาก มี
ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.41 ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เทากับ 0.65 เมื่อพิ จ ารณาเปน รายขอ และ
เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ 11) ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจและทดลองใช
งานชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.24 รองลงมาไดแก ขอ 4)
รูปภาพที่ใชอธิบายลักษณะของเครื่องมือวัดทําใหเกิดภาพจําไดและนําไปใชไดชัดเจน คาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.39 และ 2) ทําใหผูเรียน
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สามารถออกแบบพิสัยวัดกระแสไฟตรงไดอยางถูกตองทุกพิสัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคา
เฉลี่ยเทากับ 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.49 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 9 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดัน
ไฟฟากระแสตรง
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
1. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายหลักการขยายพิสัยของมาตรวัด
แรงดัน ไฟฟากระแสตรงได
2. ทําใหผูเรียนสามารถออกแบบพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง
ไดอยางถูกตองทุกพิสัย
3. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายเปรียบเทียบคุณสมบัติของมาตรวัด
ชนิดขดลวดเคลื่อนที่ได
4. รูปภาพที่ใชอธิบายลักษณะของเครื่องมือวัดทําใหเกิดภาพจํา
และนําไปใชไดชัดเจน
5. ตัวอยางการคํานวณหาคาตาง ๆ สามารถเขาใจไดงาย
6. เพาเวอรพอยชที่ใชนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
7. แบบฝกหัดครอบคลุมสาระ มีความชัดเจนและถูกตอง
8. ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน
9. ผูเรียนสามารถทําขอทดสอบไดในเกณฑดี
10. ชวงเวลาเรียนที่ใชในการเรียน มีความเหมาะสม
ดานใบงาน
11. ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจและทดลองใชงานชุดการสอน วิชา
เครื่องมือวัดไฟฟาฯ รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
12. ทําใหผูเรียนสามารถใชชุดมอดูลมิเตอรจากคุณลักษณะ
ขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. ทําใหผูเรียนสามารถออกแบบและทดลองขยายพิสัยวัดของ
มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรงไดทุกพิสัย
14. มัลติมิเตอรมีระบบปองกันมิเตอรภายใน ทําใหลดปญหา
เครื่องมือวัดชํารุดระหวางการปฏิบัติงาน
15. รูปภาพที่ใชประกอบทําใหผูเรียนเกิดภาพจําและนําไปใชได
ชัดเจน

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.43 0.53

มาก

4.29 0.76

มาก

4.59 0.74

มากที่สุด

4.14
4.29
4.10
4.29
4.57
4.14
4.43

0.69
0.95
0.90
0.41
0.53
0.63
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.72 0.49

มากที่สุด

4.00 1.00

มาก

4.36 0.71

มาก

4.43 0.53

มาก

4.35 0.44

มาก
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ตารางที่ 4.38 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 9 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดัน
ไฟฟากระแสตรง
รายการประเมิน
ดานใบงาน
16. มีชุดฝกประกอบการเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
ยิ่งขึ้น
17. ผูเรียนมีความเขาใจในใบงาน และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ตาง ๆ ได
18. เวลาที่ใชในการทําใบงานเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
19. ผูเรียนไดรับผลการประเมินดานปฏิบัติในเกณฑดี
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.29 0.49
4.00
4.55
4.43
4.34

0.58
0.34
0.53
0.68

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.38 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หนวยที่ 9 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง ภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ และ
เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ 11) ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจและทดลองใช
งานชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.49 รองลงมาไดแก ขอ 3) ทํา
ใหผูเรียนสามารถอธิบายเปรียบเทียบคุณสมบัติของมาตรวัดชนิดขดลวดเคลื่อนที่ไดคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.74 และ 8) ผูเรียนมีความ
เขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.53 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.39 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 10 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดัน
ไฟฟากระแสสลับ
รายการประเมิน

X

ดานเนื้อหา
1. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายหลักการขยายพิสัยของมาตรวัด
แรงดัน ไฟฟากระแสสลับได
4.57
2. ทําใหผูเรียนสามารถออกแบบพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ
ไดอยางถูกตองทุกพิสัย
4.43
3. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายเปรียบเทียบคุณสมบัติของมาตรวัด
ชนิดขดลวดเคลื่อนที่ได
4.14
4. รูปภาพที่ใชอธิบายลักษณะของเครื่องมือวัดทําใหเกิดภาพจําได
ชัดเจน
4.29
5. ตัวอยางการคํานวณหาคาตาง ๆ สามารถเขาใจไดงาย
4.10
6. เพาเวอรพอยชที่ใชนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
4.30
7. แบบฝกหัดครอบคลุมสาระ มีความชัดเจนและถูกตอง
4.59
8. ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน
4.56
9. ผูเรียนสามารถทําขอทดสอบไดในเกณฑดี
4.43
10. ชวงเวลาเรียนที่ใชในการเรียน มีความเหมาะสม
4.25
ดานใบงาน
1. ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจและทดลองใชงานชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาฯ รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.52
2. ทําใหผูเรียนสามารถใชชุดมอดูลมิเตอรจากคุณลักษณะขดลวด
เคลื่อนที่ของมาตรวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.74
3. ทําใหผูเรียนสามารถออกแบบและทดลองขยายพิสัยวัดของ
มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับไดทุกพิสัย
4.44
4. มัลติมิเตอรมีระบบปองกันมิเตอรภายใน ทําใหลดปญหา
เครื่องมือวัดชํารุดระหวางการปฏิบัติงาน
4.28
5. รูปภาพที่ใชประกอบทําใหผูเรียนเกิดภาพจําไดชัดเจน
4.17
6. ชุดฝกประกอบการเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 4.71
7. ผูเรียนมีความเขาใจในใบงาน และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ตาง ๆ ได
4.29
8. เวลาที่ใชในการทําใบงานเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
4.43
9. ผูเรียนไดรับผลการประเมินดานปฏิบัติในเกณฑดี
4.45
เฉลี่ยรวม
4.40

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

0.40

มากที่สุด

0.33

มาก

0.68

มาก

0.76
0.69
0.76
0.34
0.22
0.53
0.49

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

0.79

มากที่สุด

0.26

มากที่สุด

0.53

มาก

0.69
0.53
0.49

มาก
มาก
มากที่สุด

0.28
0.53
0.49
0.21

มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.39 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หนวยที่ 10 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ ภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.21 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ และ
เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ ขอ 2) ทําใหผูเรียนสามารถใชชุดมอดูลมิเตอร
จากคุณลักษณะขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเทากับ 4.74 สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน เทากับ 0.26 รองลงมาไดแก ขอ 6) ชุดฝ ก
ประกอบการเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ
4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.49 และ ขอ 7) แบบฝกหัดครอบคลุมสาระ มีความชัดเจน
และถูกตอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.34 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.40 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 11 เรื่อง การขยายพิสัยวัดความ
ตานทาน
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
1. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของมาตรวัดความ
ตานทานได
2. ทําใหผูเรียนสามารถบอกพิสัยของมาตรวัดความตานทานได
อยางถูกตอง
3. ทําใหผูเรียนสามารถออกแบบสรางมาตรวัดจากคุณสมบัติ
ขดลวดเคลื่อนที่ได
4. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายเปรียบเทียบคุณสมบัติของมาตรวัด
ชนิดขดลวดเคลื่อนที่ได
5. รูปภาพที่ใชอธิบายลักษณะของเครื่องมือวัดทําใหเกิดภาพจํา
และนําไปใชไดชัดเจน
6. ตัวอยางการคํานวณหาคาตาง ๆ สามารถเขาใจไดงาย
7. เพาเวอรพอยชที่ใชนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
8. แบบฝกหัดครอบคลุมสาระ มีความชัดเจนและถูกตอง
9. ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน
10. ผูเรียนสามารถทําขอทดสอบไดในเกณฑดี
11. ชวงเวลาเรียนที่ใชในการเรียน มีความเหมาะสม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.14 0.69

มาก

4.11 0.49

มาก

4.46 0.33

มาก

4.37 0.58

มาก

4.14
4.38
4.00
4.29
4.73
4.22
4.38

0.38
0.49
0.58
0.49
0.24
0.76
0.49

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.40 (ตอ)
รายการประเมิน
ดานใบงาน
12. ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจและทดลองใชงานชุดการสอน วิชา
เครื่องมือวัดไฟฟาฯ รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
13. ทําใหผูเรียนสามารถใชชุดมอดูลมิเตอรจากคุณลักษณะ
ขดลวดเคลื่อนที่ของมาตรวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
14. ทําใหผูเรียนสามารถออกแบบและทดลองขยายพิสัยวัดของ
มาตรวัดความตานทานไดทุกพิสัย
15. มัลติมิเตอรมีระบบปองกันมิเตอรภายใน ทําใหลดปญหา
เครื่องมือวัดชํารุดระหวางการปฏิบัติงาน
16. รูปภาพที่ใชประกอบทําใหผูเรียนเกิดภาพพจนไดชัดเจน
17. มีชุดฝกประกอบการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
ยิ่งขึ้น
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.43 0.79

มาก

4.09 0.49

มาก

4.14 0.38

มาก

4.11 0.82
4.00 0.53

มาก
มาก

4.57 0.82
4.03 0.74

มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4.40 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หนวยที่ 11 เรื่อง การขยายพิสัยวัดความตานทาน ภาพรวมอยูในระดับมาก มี
ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.03 ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เทากับ 0.74 เมื่อพิ จ ารณาเปน รายขอ และ
เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ ขอ 9) ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหา
ตาง ๆ ที่เรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.24 รองลงมาไดแก ขอ 17) มีชุดฝกประกอบการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
ยิ่งขึ้น คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.82 และ
ขอ 3) ทําใหผูเรียนสามารถออกแบบสรางมาตรวัดจากคุณสมบัติขดลวดเคลื่อนที่ได มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.33 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.41 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 12 เรื่อง มาตรวัดกําลังไฟฟา
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
1. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายพื้นฐานการทํางานของมาตรวัด
กําลังไฟฟาแบบมาตรฐานได
2. ทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหผลการแสดงคาของมาตรวัด
กําลังไฟฟาแบบมาตรฐานได
3. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายเขาใจการทํางานของมาตรวัด
กําลังไฟฟาแบบทั่วไปได
4. ทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหผลการแสดงคาของมาตรวัด
กําลังไฟฟาแบบทั่วไปได
5. รูปภาพที่ใชอธิบายลักษณะของเครื่องมือวัดทําใหเกิดภาพจํา
และนําไปใชงานไดชัดเจน
6. ตัวอยางการคํานวณหาคาตาง ๆ สามารถเขาใจไดงาย
7. เพาเวอรพอยชที่ใชนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
8. แบบฝกหัดครอบคลุมสาระ มีความชัดเจน และถูกตอง
9. ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน
10. ผูเรียนสามารถทําขอทดสอบไดในเกณฑดี
11. ชวงเวลาเรียนที่ใชในการเรียน มีความเหมาะสม
ดานใบงาน
12. ทําใหผูเรียนเขาใจและทดลองใชงานชุดฝกมาตรวัดกําลัง
ไฟฟา ฯ ไดถูกตอง
13. ทําใหผูเรียนสามารถวัดคุณลักษณะขดลวดเคลื่อนที่ของมาตร
วัดได
14.ทําใหผูเรียนตอวงจรสําหรับวัดและทดสอบคากําลังไฟฟาจริง
กําลังไฟฟาปรากฏและกําลังไฟฟาจินตภาพของโหลดตัวตานทาน
เพียงอยางเดียวไดถูกตอง
15. ทําใหผูเรียนตอวงจรสําหรับวัดและทดสอบคากําลังไฟฟาจริง
กําลังไฟฟาปรากฏและกําลังไฟฟาจินตภาพของโหลดตัวเหนี่ยวนํา
เพียงอยางเดียวไดถูกตอง
16. ทําใหผูเรียนตอวงจรสําหรับวัดและทดสอบคากําลังไฟฟาจริง
กําลังไฟฟาปรากฏและกําลังไฟฟาจินตภาพของโหลดตัวเก็บประจุ
เพียงอยางเดียวไดถูกตอง

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.29 0.26

มาก

4.71 0.49

มากที่สุด

4.35 0.28

มาก

4.69 0.53

มากที่สุด

4.14
4.40
4.43
4.10
4.65
4.24
4.16

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

0.38
0.54
0.49
0.38
0.49
0.53
0.76

4.29 0.76

มาก

4.54 0.54

มากที่สุด

4.22 0.38

มาก

4.29 0.49

มาก

4.33 0.55

มาก
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ตารางที่ 4.41 (ตอ)
รายการประเมิน
ดานใบงาน
17. ทําใหผูเรียนตอวงจรสําหรับวัดและทดสอบคากําลังไฟฟาจริง
กําลังไฟฟาปรากฏและกําลังไฟฟาจินตภาพของโหลดอนุกรม RL
ไดถูกตอง
18. ทําใหผูเรียนตอวงจรสําหรับวัดและทดสอบคากําลังไฟฟาจริง
กําลังไฟฟาปรากฏและกําลังไฟฟาจินตภาพของโหลดอนุกรม RC
ไดถูกตอง
19. ทําใหผูเรียนคํานวณหาคามุมตอกําลังไฟฟาของโหลด R, L, C
ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงอุปกรณในอุดมคติ โหลดอนุกรม R-L และ
โหลดอนุกรม RC ไดถูกตอง
20. ทําใหผูเรียนวิเคราะหความสัมพันธของสามเหลี่ยมกําลังไฟฟา
จากโหลด R, L, C ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงอุปกรณในอุดมคติ โหลด
อนุกรม RL และโหลดอนุกรม RC ไดถูกตอง
21. ทําใหผูเรียนสามารถตอวงจรสําหรับวัดและทดสอบคาแรงดัน,
กระแส, และกําลังจริงของโหลดแตละชนิดได
22. ทําใหผูเรียนสามารถตอวงจรสําหรับวัดและทดสอบคาตัว
ประกอบกําลังของโหลดแตละชนิดได
23. ทําใหผูเรียนสามารถคํานวณหาคากําลังปรากฏของโหลด
แตละชนิดได
24. ทําใหผูเรียนสามารถคํานวณหาคากําลังจินตภาพของโหลดแต
ละชนิดได
25. ทําใหผูเรียนสามารถคํานวณหามุมตัวประกอบกําลังของโหลด
แตละชนิดได
26. รูปภาพที่ใชประกอบทําใหผูเรียนเกิดภาพจําและนําไปใชได
ชัดเจน
27. ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
28. ผูเรียนเกิดทักษะในการใชงานมาตรวัดกําลังไฟฟาแตละแบบ
ไดอยางสมบูรณ
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.43 0.53

ระดับ
ความพึงพอใจ

มาก

4.00 0.58
3.71 0.95

มาก

4.22 0.53

มาก

4.14 0.69

มาก

4.57 0.79

มากที่สุด

4.71 0.49

มากที่สุด

4.49 0.52

มาก

4.86 0.38

มากที่สุด

4.55 0.53
3.86 0.69

มากที่สุด
มาก

4.43 0.53
4.35 0.36

มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.41 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หนวยที่ 12 เรื่อง มาตรวัดกําลังไฟฟา ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.36 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ และเรียงลําดับตามคะแนน
เฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ ขอ 23) ทําใหผูเรียนสามารถคํานวณหาคากําลังปรากฏของโหลดแต
ละชนิดได มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.49 รองลงมาไดแก ขอ 4) ทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหผลการแสดงคาของมาตรวัดกําลังไฟฟา
แบบทั่วไปได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.53 และ ขอ 9) ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.49 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.42 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 13 เรื่อง ออสซิลโลสโคป
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
1. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายการทํางานของออสซิลโลสโคปได
2. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายวิธีใชงานของออสซิลโลสโคปได
3. รูปภาพที่ใชประกอบในหนวยการเรียน ทําใหผูเรียนเกิดภาพจํา
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น
4. เพาเวอรพอยชที่ใชนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
5. แบบฝกหัดครอบคลุมสาระที่เรียน มีความชัดเจนและถูกตอง
6. ผูเรียนสามารถทําขอทดสอบไดในเกณฑดี
7. ชวงเวลาเรียนที่ใชในการเรียน มีความเหมาะสม
ดานใบงาน
8. ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจหลักการทํางานของออสซิลโลสโคป
ไดดียิ่งขึ้น
9. ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจการใชงานของออสซิลโลสโคปได
โดยงาย
10. ทําใหผูเรียนสามารถใชงานปุมปรับตาง ๆ บนหนาปดของ
ออสซิลโลสโคปไดถูกตอง
11. ทําใหผูเรียนสามารถใชออสซิลโลสโคปในการวัดปริมาณทาง
ไฟฟาไดถูกตอง
12. ทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหผลการทดลองขอมูลไดถูกตอง
และแกไขปญหาได

X

S.D.

4.43 0.53
4.71 0.38
4.29
4.43
4.29
4.47
4.24

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด

0.27
0.36
0.49
0.53
0.49

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.17 0.69

มาก

4.38 0.95

มาก

4.29 0.76

มาก

4.57 0.29

มากที่สุด

4.43 0.38

มาก
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ตารางที่ 4.42 (ตอ)
รายการประเมิน
ดานใบงาน
13. ทําใหผูเรียนมีเกิดทักษะในการนําออสซิลโลสโคปไปใชงาน
ตอไป ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
14. ทําใหผูเรียนสามารถทําใหผูเรียนเปรียบเทียบคาตาง ๆ จาก
การคํานวณทางทฤษฎีกับผลในทางปฏิบัติจริงได
15. รูปภาพที่ใชประกอบในหนวยการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดภาพ
จําไดชัดเจน
16. ผูเรียนมีความเขาใจในใบงานและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ตาง ๆ ได
17. เวลาที่ใชในการทําใบงานเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
18. ผูเรียนไดรับผลการประเมินดานปฏิบัติในเกณฑดี
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.52 0.53

มากที่สุด

4.68 0.40

มากที่สุด

4.43 0.33

มาก

4.14
4.39
4.40
4.41

มาก
มาก
มาก
มาก

0.69
0.60
0.53
0.33

จากตารางที่ 4.42 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หนวยที่ 13 เรื่อง ออสซิลโลสโคป ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.33 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ และเรียงลําดับตามคะแนน
เฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ ขอ 2) ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายวิธีใชงานของออสซิลโลสโคปได มี
ค า เฉลี่ ย สูง สุ ด อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มีค าเทากั บ 4.71 ส ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน เทา กับ 0.38
รองลงมาไดแก ขอ 14) ทําใหผูเรียนสามารถทําใหผูเรียนเปรียบเทียบคาตาง ๆ จากการคํานวณทาง
ทฤษฎีกับผลในทางปฏิบัติจริงได มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.68 สวน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน เทา กั บ 0.40 และ ข อ11) ทําใหผูเรียนสามารถใชออสซิล โลสโคปในการวัด
ปริมาณทางไฟฟาไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับ มากที่สุด มีคาเท ากับ 4.57 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.29 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.43 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 14 เรื่อง เครื่องกําเนิดสัญญาณ
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
1. ทําใหผูเรียนสามารถบอกการทํางานของเครื่องกําเนิดสัญญาณ
ไดถูกตอง
2. ทําใหผูเรียนสามารถบอกคุณลักษณะสมบัติของเครื่องกําเนิด
สัญญาณไดถูกตอง
3. รูปภาพที่ใชประกอบในหนวยการเรียน สามารถทําใหผูเรียน
เกิดภาพจําไดชัดเจน
4. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายการทํางานของเครื่องกําเนิด
สัญญาณ ไดถูกตอง
5. เพาเวอรพอยชที่ใชนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
6. แบบฝกหัดครอบคลุมสาระ มีความชัดเจนและถูกตอง
7. ผูเรียนมีความเขาใจในสาระของเนื้อหาตาง ๆ ที่เรียน
8. ผูเรียนสามารถทําขอทดสอบไดในเกณฑดี
9. ชวงเวลาเรียนที่ใชในการเรียน มีความเหมาะสม
ดานใบงาน
10. ทําใหผูเรียนสามารถทําใหผูเรียนเขาใจถึงหลักการทํางานของ
เครื่องกําเนิดสัญญาณไดดียิ่งขึ้น
11. ทําใหผูเรียนสามารถทดลองวัดคาตาง ๆ ออกมาไดถูกตอง
12. ทําใหผูเรียนสามารถทดสอบสัญญาณไฟฟารูปคลื่นสี่เหลี่ยมที่
เอาตพุตทีทีแอลไดถูกตอง
13. ทําใหผูเรียนสามารถวัดและตั้งคาสัญญาณไฟฟารูปคลื่น
สี่เหลี่ยมที่เอาตพุต 50 Ω ไดถูกตอง
14. ทําใหผูเรียนสามารถวัดและตั้งคาสัญญาณไฟฟารูปคลื่นไซนที่
เอาตพุต 50 Ω ไดถูกตอง
15. ทําใหผูเรียนสามารถวัดและตั้งคาสัญญาณไฟฟารูปคลื่น
สามเหลี่ยมที่เอาตพุต 50 Ω ไดถูกตอง
16. ทําใหผูเรียนสามารถใชออสซิลโลสโคปวัดและอานคาสัญญาณ
จากเครื่องกําเนิดสัญญาณได
17. ทําใหผูเรียนสามารถทดสอบคุณสมบัติของเครื่องกําเนิด
สัญญาณไดถูกตอง
18. ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการนําเครื่องกําเนิดสัญญาณไปใช
งานตอไป ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.20 0.51

มาก

4.00 0.74

มาก

4.44 0.53

มาก

4.42
4.29
4.14
4.43
4.29
4.70

0.38
0.49
0.64
0.40
0.28
0.33

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.43 0.34
4.57 0.53

มาก
มากที่สุด

4.25 0.81

มาก

4.14 0.69

มาก

4.43 0.53

มาก

4.38 0.69

มาก

4.55 0.53

มากที่สุด

4.71 0.49

มากที่สุด

4.29 0.61

มาก
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ตารางที่ 4.43 (ตอ)
รายการประเมิน
ดานใบงาน
19. ทําใหผูเรียนสามารถเปรียบเทียบคาตาง ๆ จากการคํานวณ
ทางทฤษฎีกับผลในทางปฏิบัติจริงได
20. ผูเรียนมีความเขาใจในใบงาน และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ตาง ๆ ได
21. เวลาที่ใชในการทําใบงานเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
22. ผูเรียนไดรับผลการประเมินดานปฏิบัติในเกณฑดี
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.74 0.79

มากที่สุด

4.86
4.43
4.59
4.42

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

0.53
0.49
0.38
0.39

จากตารางที่ 4.43 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หนวยที่ 14 เรื่อง เครื่องกําเนิดสัญญาณ ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.39 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ และเรียงลําดับตาม
คะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ ขอ 20) ผูเรียนมีความเขาใจในใบงาน และสามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตาง ๆ ได มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.53 รองลงมาไดแก ขอ 19) ทําใหผูเรียนสามารถเปรียบเทียบคาตาง ๆ จากการคํานวณ
ทางทฤษฎีกับผลในทางปฏิบัติจริงได มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.74 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.79 และ ขอ 17) ทําใหผูเรียนสามารถทดสอบคุณสมบัติของเครื่อง
กําเนิดสัญญาณไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.49 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.44 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หนวยที่ 15 เรื่อง อิมพีแดนซภายใน
เครื่องมือวัดไฟฟา
รายการประเมิน
ดานเนื้อหา
1. ทําใหผูเรียนเขาใจหนาที่ของอินพุตอิมพีแดนซและเอาตพุต
อิมพีแดนซ ของเครื่องมือวัดไฟฟา ฯ แตละชนิดไดอยางถูกตอง
2. ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายหลักการวัดและทดสอบอินพุต
อิมพีแดนซ และเอาตพุตอิมพีแดนซของเครื่องมือวัดไฟฟา ฯ ได
ถูกตอง

X

S.D.

4.43 0.39
4.45 0.46

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.44 (ตอ)
รายการประเมิน
ดานใบงาน
3. ทําใหผูเรียนเขาใจวิธีการวัดและทดสอบอินพุตอิมพีแดนซและ
เอาตพุตอิมพีแดนซ ของเครื่องมือวัดไฟฟา ฯ ไดถูกตอง
4. รูปภาพที่ใชประกอบในหนวยการเรียน ทําใหผูเรียนเกิดภาพจํา
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น
5. เพาเวอรพอยชที่ใชนําเสนอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
6. แบบฝกหัดครอบคลุมสาระที่เรียน มีความชัดเจนและถูกตอง
7. ผูเรียนสามารถทําขอทดสอบไดในเกณฑดี
8. ชวงเวลาเรียนที่ใชในการเรียน มีความเหมาะสม
ดานใบงาน
9. ทําใหผูเรียนวัดและทดสอบคาอินพุตอิมพีแดนซของ
ออสซิลโลสโคปไดถูกตอง
10. ทําใหผูเรียนวัดและทดสอบคาอินพุตอิมพีแดนซของเครื่องวัด
ความถี่ไดถูกตอง
11. ทําใหผูเรียนวัดและทดสอบคาอินพุตและเอาตพุตอิมพีแดนซ
ของมาตรวัดกําลังไฟฟา ไดถูกตอง
12. ทําใหผูเรียนวัดและทดสอบคาเอาตพุตอิมพีแดนซของเครื่อง
กําเนิดสัญญาณไดถูกตอง
13. ทําใหผูเรียนวัดและทดสอบคาอินพุตอิมพีแดนซภายใน
มัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกพิสัยการวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง
ไดถูกตอง
14. ทําใหผูเรียนวัดและทดสอบคาเอาตพุตอิมพีแดนซภายใน
มัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกพิสัยการวัดกระแสไฟฟากระแสตรง
ไดถูกตอง
15. ทําใหผูเรียนวัดและทดสอบคาอินพุตอิมพีแดนซภายในมัลติ
มิเตอรชนิดแอนะลอกพิสัยการวัดความตานทานไดถูกตอง
16. ทําใหผูเรียนวัดและทดสอบคาอินพุตอิมพีแดนซภายใน
ดิจิตอลมัลติมิเตอรพิสัยการวัดแรงดันไฟฟากระแสตรงไดถูกตอง
17. ทําใหผูเรียนวัดและทดสอบคาอินพุตอิมพีแดนซภายใน
ดิจิตอลมัลติมิเตอรพิสัยการวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับไดถูกตอง
18. ทําใหผูเรียนวัดและทดสอบคาเอาตพุตอิมพีแดนซภายใน
ดิจิตอลมัลติมิเตอรพิสัยการวัดกระแสไฟตรงไดถูกตอง

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.68 0.53

มากที่สุด

4.43
4.59
4.28
4.29
4.34

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

0.79
0.24
0.53
0.79
0.49

4.43 0.67

มาก

4.57 0.53

มากที่สุด

4.88 0.38

มากที่สุด

4.14 0.22

มาก

4.71 0.49

มากที่สุด

4.25 0.38

มาก

4.38 0.37

มาก

4.51 0.36

มากที่สุด

4.43 0.48

มาก

4.29 0.76

มาก
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ตารางที่ 4.44 (ตอ)
รายการประเมิน
ดานใบงาน
19. ทําใหผูเรียนวัดและทดสอบคาเอาตพุตอิมพีแดนซภายใน
ดิจิตอลมัลติมิเตอรพิสัยการวัดกระแสไฟสลับไดถูกตอง
20. ทําใหผูเรียนวัดและทดสอบคาอินพุตอิมพีแดนซภายใน
ดิจิตอลมัลติมิเตอรพิสัยการวัดความตานทานไดถูกตอง
21. ทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหผลการทดลองขอมูลไดถูกตอง
และแกไขปญหาได
22. ทําใหผูเรียนมีทักษะในการทดสอบคุณภาพและประสิทธิของ
เครื่องมือวัดทางไฟฟา ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
23. ทําใหผูเรียนสามารถทําใหผูเรียนเปรียบเทียบคาตาง ๆ จาก
การคํานวณทางทฤษฎีกับผลในทางปฏิบัติจริงได
24. รูปภาพที่ใชประกอบในหนวยการเรียน ทําใหผูเรียนเกิดภาพ
จําและนําไปใชไดชัดเจน
25. ผูเรียนมีความเขาใจในใบงานและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ตาง ๆ ได
26. เวลาที่ใชในการทําใบงานเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
27. ผูเรียนไดรับผลการประเมินดานปฏิบัติในเกณฑดี
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.49 0.43

มาก

4.29 0.49

มาก

4.38 0.95

มาก

4.50 0.53

มาก

4.43 0.79

มาก

4.57 0.28

มากที่สุด

4.43
4.28
4.29
4.43

0.33
0.37
0.49
0.47

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.44 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 หนวยที่ 15 เรื่อง อิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา ภาพรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.43 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.47 เมื่อพิจารณาเปน รายขอ และ
เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ ขอ 11) ทําใหผูเรียนวัดและทดสอบคาอินพุต
และเอาตพุตอิมพีแดนซของมาตรวัดกําลังไฟฟา ไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด มีคา
เทากับ 4.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.38 รองลงมาไดแก ขอ 13) ทําใหผูเรียนวัดและ
ทดสอบคาอินพุตอิมพีแดนซภายในมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกพิสัยการวัดแรงดันไฟฟากระแสตรงได
ถูกตอง มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.49 และ ขอ 3) ทําใหผูเรียนเขาใจวิธีการวัดและทดสอบอินพุตอิมพีแดนซและเอาตพุตอิมพีแดนซ
ของเครื่องมือวัดไฟฟา ฯ ไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.68 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.53 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.45 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 โดยภาพรวม
หนวยที่
หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูพื้นฐานในการวัดและมัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอก
หนวยที่ 2 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง
หนวยที่ 3 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ
หนวยที่ 4 เรื่อง มาตรวัดกระแสไฟตรง
หนวยที่ 5 เรื่อง มาตรวัดความตานทาน
หนวยที่ 6 เรื่อง มัลติมิเตอรชนิดดิจิตอล
หนวยที่ 7 เรื่อง โครงสรางและการทํางานของขดลวดเคลื่อนที่
หนวยที่ 8 เรื่อง การขยายพิสัยวัดกระแสไฟตรง
หนวยที่ 9 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง
หนวยที่ 10 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ
หนวยที่ 11 เรื่อง การขยายพิสัยวัดความตานทาน
หนวยที่ 12 เรื่อง มาตรวัดกําลังไฟฟา
หนวยที่ 13 เรื่อง ออสซิลโลสโคป
หนวยที่ 14 เรื่อง เครื่องกําเนิดสัญญาณ
หนวยที่ 15 เรื่อง อิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.25
4.34
4.45
4.27
4.28
4.38
4.36
4.41
4.34
4.40
4.03
4.35
4.41
4.42
4.43
4.34

0.41
0.38
0.57
0.26
0.46
0.61
0.67
0.65
0.68
0.21
0.74
0.36
0.33
0.39
0.47
0.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.45 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 โดยภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.46 เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ
ปรากฏผลดังนี้ หนวยที่ 3 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ คาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก มี
คาเทากับ 4.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.57 รองลงมาไดแก หนวยที่ 15 เรื่อง อิมพีแดนซ
ภายในเครื่องมือวัดไฟฟา
มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก มีคาเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.47 และ ขอ หนวยที่ 14 เรื่อง เครื่องกําเนิดสัญญาณ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
มีคาเทากับ 4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.39 ตามลําดับ
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ตอนที่ 6 วิเคราะหความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดย
ครูที่ไดรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 4.46 ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยครูที่ไดรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รายการประเมิน
1. ดานการพิมพและการจัดรูปเลม
1.1 รูปแบบถูกตองตามหลักวิชาการ
1.2 การพิมพตัวอักษร เครื่องหมายและสัญลักษณถูกตอง
1.3 การพิมพถูกตองตรงตามรูปแบบ
2. ดานเนื้อหา
2.1 เนื้อหาครอบคลุมจุดประสงค คําอธิบายและ
มาตรฐานรายวิชา
2.2 แบงหนวยการเรียนและเวลาไดเหมาะสม
2.3 รายละเอียดเนื้อหามีความถูกตองทันสมัย
การจัดลําดับความยากงาย เหมาะสมกับผูเรียน
2.4 ภาพประกอบมีความชัดเจน สื่อความหมายได
สอดคลองกับเนื้อหา
2.5 แบบฝกหัดทายหนวย สงเสริมใหผูเรียน
ไดคิดวิเคราะห
3. ดานการนําไปใชประโยชน
3.1 เปนประโยชนตอผูสอน สามารถพัฒนาผูเรียนได
3.2 เปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ
เฉลี่ยรวม

S.D.

ผลการประเมิน

4.25 0.64
4.29 0.41
4.26 0.58

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.48 0.44
4.44 0.62

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.39 0.51

เหมาะสมมาก

4.40 0.46

เหมาะสมมาก

4.28 0.40

เหมาะสมมาก

4.34 0.38

เหมาะสมมาก

4.38 0.33
4.35 0.28

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

X

จากตารางที่ 4.46 พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.28 เมื่อพิจารณาเปนขอ เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ ปรากฏผลดังนี้ 2.1) เนื้อหา
ครอบคลุมจุดประสงค คําอธิบายและมาตรฐานรายวิชา คาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก มีคาเทากับ
4.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.44 รองลงมาไดแก 2.2) แบงหนวยการเรียนและเวลาได
เหมาะสม คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีคาเทากับ 4.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.62 และ
2.4) ภาพประกอบมีความชัดเจน สื่อความหมายไดสอดคลองกับเนื้อหา คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
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มีคาเทากับ 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.46 ตามลําดับ ดังนั้นจากผลการประเมินโดย
ครู ผู ส อนที่ มีต อชุ ดการสอน วิ ช าเครื่องมือวัดไฟฟาและอิ เล็ กทรอนิกส รหัส วิช า 2105–2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เห็นวามีประสิทธิภาพนําไปใชในการสอนเพื่อ
พัฒนาความสามารถการเรียนรูของนักเรียนไดจริง
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เปนการออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ผูรายงานขอนําเสนอขั้นตอนในการดําเนินการศึกษา ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการศึกษา
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. วิธีดําเนินการศึกษา
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สรุปผลการศึกษา
6. อภิปรายผล
7. ขอเสนอแนะ

วัตถุประสงคของการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ผูรายงานไดออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอนวิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อออกแบบสรางชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
2. เพื่อออกแบบสรางชุดฝกดิจิตอลติมัลมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
3. เพื่อออกแบบสรางชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรดแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบ
ปองกัน
4. เพื่อออกแบบสรางชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัด
แอนะลอกมัลติมิเตอร
5. เพื่อออกแบบสรางชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
6. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
7. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดไว 80/80
8. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556
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9. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชชุดการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กอนเรียนและหลังเรียน
10. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
11. เพื่อประเมินชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 21052004 โดยครูที่ไดรับการเผยแพรที่มีตอชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1. ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
2. ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
3. ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
4. ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร
5. ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
6. เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 21052004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จํานวน 15 หนวย ประกอบดวย
หนวยที่ 1 เรื่อง ความรูพื้นฐานในการวัดและมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
หนวยที่ 2 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง
หนวยที่ 3 เรื่อง มาตรวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ
หนวยที่ 4 เรื่อง มาตรวัดกระแสไฟตรง
หนวยที่ 5 เรื่อง มาตรวัดความตานทาน
หนวยที่ 6 เรื่อง มัลติมิเตอรชนิดดิจิตอล
หนวยที่ 7 เรื่อง โครงสรางและการทํางานของขดลวดเคลื่อนที่
หนวยที่ 8 เรื่อง การขยายพิสัยวัดกระแสไฟตรง
หนวยที่ 9 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง
หนวยที่ 10 เรื่อง การขยายพิสัยวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ
หนวยที่ 11 เรื่อง การขยายพิสัยวัดความตานทาน
หนวยที่ 12 เรื่อง มาตรวัดกําลังไฟฟา
หนวยที่ 13 เรื่อง ออสซิลโลสโคป
หนวยที่ 14 เรื่อง เครื่องกําเนิดสัญญาณ
หนวยที่ 15 เรื่อง อิมพีแดนซภายในเครื่องมือวัดไฟฟา
7. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟา
และอิ เ ล็ กทรอนิ กส รหั ส วิ ช า 2105-2004 หลั กสู ตรประกาศนีย บัตรวิช าชีพ พุ ท ธศั ก ราช 2556
จํานวน 2 ชุด แบบคูขนาน ชุดละจํานวน 60 ขอ
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8. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 จํานวน 15 ชุด
9. แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน โดยครูที่ไดรับการเผยแพรที่มีตอชุดการสอน วิชา
เครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส รหั ส วิ ช า 2105-2004 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 แบงเปน 5 ดาน รวมจํานวน 21 ขอ

วิธีการดําเนินการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดทําการทดลองกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ที่เรียนในรายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัส
วิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2560 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ไดมาโดยการสุมอยางงายโดย
วิธีการจับสลาก จํานวน 20 คน โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. เมื่อเริ่มตนดําเนินการทดลอง ชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ดําเนินการสอนตามขั้นตอนของการใชชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
4. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการทําใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียนของแตละชุด
เพื่อนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ
5. หลังการเรียนการสอนทุกหนวยจบลงแลวจึงทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
6. เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติตอไป

การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดวางแผนการจัดทําขอมูลและดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ชุดการสอนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยชุดฝก
จํานวน 5 เครื่อง ดังนี้
1.1 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
1.2 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
1.3 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
1.4 ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร
1.5 ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดทางไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
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ตอนที่ 2 วิ เ คราะห ห าประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การสอน วิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ตามเกณฑ
80/80 โดยใชสูตร E1/E2
ตอนที่ 3 วิ เ คราะห ห าดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของชุ ด การสอน วิ ช าเครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ตอนที่ 4 วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
โดยใช t-test (Dependent Samples)
ตอนที่ 5 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 6 วิเคราะหความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดย
ครูที่ไดรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการศึกษา
1. ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
การทดสอบคุณภาพของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
การทดสอบคุณภาพของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกใหมีระบบปองกันการชํารุด
ขณะใชงานสามารถทดสอบคุณภาพตามการออกแบบสรางไดดังนี้ คือ
ตารางที่ 5.1 การทดสอบคุณภาพของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

รายการ

ใชได ใชไมได
ระบบปองกันฟวสขาด

ระบบปองกันการวัดคาเกินพิสัย

ระบบปองกันเมื่อตั้งพิสัยวัดไมสอดคลองกับการวัดหรือผิดฟงกชันการวัด 
วงจรสรางแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 3 V

วงจรสรางแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 9 V

ทดสอบการทํางานของแอนะลอกมัลติมิเตอรและชุดขดลวดเคลื่อนที่


จากตารางที่ 5.1 เปนการทดสอบคุณภาพของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบ
ปองกัน ซึ่งมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกโดยทั่วไปจะมีระบบปองกันความเสียหายที่เกิดจากการใชงานที่
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ผิดพลาดอยูนอยมาก ปกติจะใชฟวส 0.5 A ปองกันพิสัยการวัด 250 mADC การใชพิสัยวัดต่ํากวา
250 mA จะมีโอกาสทําใหมาตรวัดชํารุดไดงาย เนื่องจากเนนปองกันเฉพาะพิสัยวัดสูงสุด เมื่อเกิดการ
ตั้งพิ สั ย วัดไม ส อดคล องกั บ การวั ด เชน กรณีเลือกพิสัย วัดกระแสแตนําไปใชวัดแรงดัน ฟว สที่ตอ
อนุกรมกับขั้วบวกของสายวัดจะขาด มัลติมิเตอรใชงานในพิสัยใด ๆ ไมได เมื่อฟวสขาดแตละครั้งเปน
การสะสมการเสื่อมสภาพของมาตรวัด กรณีเลือกฟวสที่มีการทนกระแสสูงขึ้นจะเพิ่มโอกาสที่จะทําให
มาตรวัดชํารุดเร็วขึ้น เนื่องจากปกติฟวสจะขาดไดกระแสจะตองมีคาสูงกวาคาฟวสที่ปองกันประมาณ
2 เทา ในที่นี้การวัดกระแสพิสัย 250 mA ฟวสจะขาด แสดงวาเกิดการวัดกระแส 0.5 A × 2 = 1 A
ในระยะเวลาตามคุณสมบัติของฟวส ตัวอยางเชน ตองการวัดกระแส 200 mA แตตั้งพิสัยการวัดไปที่
2.5 mA มาตรวัดจะรับกระแสเกิน 250/2.5 = 100 เทา ซึ่งมาตรฐานการออกแบบขดลวดเคลื่อนที่จะ
ทนได 3-5 เทา มาตรวัดจึงมีโอกาสชํารุดโดยที่ฟวสไมขาดหลายเทาตัว เมื่อเกิดขึ้นบอย ๆ ครั้งจะให
มาตรวัดชํารุดหรือมีความคลาดเคลื่อนสูงขึ้นตามจํานวนครั้งที่วัดโหลดเกินพิสัย ซึ่งอาจกลาวไดวา
เครื่องมือที่ถูกใชงานมานานจะเริ่มเสื่อมสภาพและมีความคลาดเคลื่อนสูงขึ้น ดวยสาเหตุการวัดคาเกิน
พิสัยหรือผิดฟงกชั่นการวัด
ดังนั้น จึงสรุปไดวาชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช
สําหรับฝกทักษะการใชงานมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก โดยพัฒนาใหมีระบบตาง ๆ ภายในตัวเครื่อง
ดังนี้ คือ ระบบปองกันฟวสขาดสามารถใชงานได ระบบปองกันการวัดคาเกินพิสัยสามารถใชงานได
ระบบปองกันเมื่อตั้งพิสัยวัดไมสอดคลองกับการวัดหรือผิดฟงกชันการวัดสามารถใชงานได และระบบ
ใชไฟฟาแทนแบตเตอรี่ เพื่อลดคาใชจายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่และแกปญหาการใหเข็มชี้ตําแหนง
ศูนยไมไดในพิสัยการวัดความตานทาน ในกรณีแบตเตอรี่ออนสามารถใชงานได กลาวคือ ระบบ
ปองกันสามารถปองกันไดทุกพิสัยและมีความเที่ยงตรงในการวัดคาความคลาดเคลื่อนที่เปนผลจาก
การเพิ่มระบบปองกั นน อยมาก ไม เกิน รอยละ ±1 และไม มีผลกระทบใด ๆ ตอการใชงาน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับมัลติมิเตอรที่มีรุนและยี่หอเดียวกันขณะใชงานอิสระ
ผลจากการทดสอบการทํางานของแอนะลอกมัลติมิเตอรและชุดขดลวดเคลื่อนที่ โดยการโยก
ไป “บน” จะเปนการตอใชงานมัลติมิเตอรแบบปกติทําการทดสอบโดยปรับไปที่พิสัยโอหม Rx1 และ
ทําการปรับตําแหนงศูนยคาที่ได 0Ω และโยกลง “ลาง” จะเปนการตอใชงานกับขดลวดเคลื่อนที่
ภายในมัลติมิเตอรโดยตรง (44 µA) ซึ่งทดสอบโดยการใชดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย เลือก
พิสัยการวัดคาความตานทาน 20 kΩ แลวนําปลายสายวัดสีแดงและปลายสายวัดสีดําตอเขาขั้วบวก
และลบชุดขยายขดลวดแอนะลอกมัลติมิเตอร เข็มมิเตอรของแอนะลอกจะขึ้นเต็มสเกลพอดี คาความ
ตานทานที่ไดจากดิจิตอลมัลติมิเตอรประมาณ 1.1k Ω หรือปรับเลือกไปพิสัยการวัดคาความตานทาน
200 kΩ เข็มของมัลติมิเตอรแอนะลอกจะเกิดการบายเบนเล็กนอย คาความตานทานที่วัดไดจาก
ดิจิตอลมัลติมิเตอรประมาณ 1.1 kΩ
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ดังนั้น จึงสรุปผลการทดสอบจากการทดลองคุณสมบัติของชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอก
สามารถทํางานได 2 ทางเลือกโดยการเลือกผานสวิตซโยก คือ 1 โยกไปบนจะเปนการตอใชงาน
แอนะลอกมัลติมิเตอรแบบปกติ และ 2 โยกสวิตชลงลางจะเปนการตอใชงานกับขดลวดเคลื่อนที่
ภายในมัลติมิเตอรโดยตรง (44µA) เมื่อทําการทดสอบมัลติมิเตอรแอนะลอกดังกลาว ผลที่ไดปรากฏ
วามัลติมิเตอรแอนะลอก เมื่อโยกสวิตซไปบนสามารถใชงานไดปกติและเมื่อโยกสวิตซไปลาง สามารถ
วัดชุดขยายพิสัยการวัดไดตามจุดประสงคการออกแบบสราง

(ก) ดานหนา
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(ข) ดานขาง

(ค) ดานบน
รูปที่ 5.1 ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน
จากรูปที่ 5.1 เปนชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกที่มีระบบปองกัน ซึ่งออกแบบใหมี
ความเหมาะสมกับการใชงานในหองปฏิบัติงาน และสามารถนําไปใชงานไดจริง เหมือนมัลติมิเตอร
ชนิดแอนะลอกทั่วไป
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2. ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
การทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
การทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยใหมีระบบ
ปองกันการชํารุดขณะใชงานสามารถทดสอบคุณภาพตามการออกแบบสรางไดดังนี้
ตารางที่ 5.2 การทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายการ
ระบบปองกันฟวสพิสัยการวัด 200 mA, วัดคากระแสต่ํา
ระบบปองกันฟวสพิสัยการวัด 10 A, วัดคากระแสสูง
วงจรปองกันฟวสพิสัยการวัดตัวเก็บประจุ
ระบบปองกันเมื่อตั้งพิสัยวัดไมสอดคลองกับการวัดหรือผิดฟงกชันการวัด
วงจรสรางแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 9 V

ใชได ใชไมได






จากตารางที่ 5.2 เปนการทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือก
พิสัย ที่มีระบบปองกัน ซึ่งระบบปองกันฟวสภายในมี 3 จุด คือ วัดกระแสคาต่ํา ปองกันฟวสที่พิสัย
การวัด 200 mA วัดกระแสคาสูงปองกันฟวสที่พิสัยการวัด 10 A และวัดกระแสจากพิสัยวัดตัวเก็บ
ประจุ เมื่อขณะใชงานเกิดความผิดพลาดจะชวยทําใหดิจิตอลมัลติมิเตอรไมเกิดความเสียหายงาย มี
แหลงจายไฟเลี้ยงใหกับมัลติมิเตอรเพื่อแกไขปญหาแบตเตอรี่หมดวงจร ของดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ
ปรับเลือกพิสัย คุณสมบัติของดิจิตอลมัลติมิเตอรจะวัดกระแสไฟฟาไดทั้งกระแสไฟตรงและกระแสไฟ
สลับ การทดสอบจะใชการปองกันกระแสไฟสลับเปนหลัก เนื่องจากการวัดกระแสไฟตรงจะสามารถ
ปองกันรวมกันโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ระบบปองกันสามารถปองกันไดทุกพิสัยและมีความเที่ยง ตรงใน
การวัดคาความคลาดเคลื่อนที่เปนผลจากการเพิ่มระบบปองกันนอยมากและไมมีผลกระทบใด ๆ ตอ
การใชงาน เมื่อเปรียบเทียบกับดิจิตอลมัลติมิเตอรที่มีรุนและยี่หอเดียวกันขณะใชงานอิสระ
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(ก) ดานหนา

(ข) ดานขาง

366

(ค) ดานบน
รูปที่ 5.2 ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
จากรูปที่ 5.2 เปนชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน ซึ่งออก
แบบใหมีความเหมาะสมกับการใชงานในหองปฏิบัติงาน และสามารถนําไปใชงานไดจริงเหมือน
ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยทั่วไป
3. ชุดฝกมัลติมิเตอรชนิดดิจิตอลแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
การทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ
ที่มีระบบปองกัน
การทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติใหมี
ระบบปองกันการชํารุดขณะใชงานสามารถทดสอบคุณภาพตามการออกแบบสรางไดดังนี้
ตารางที่ 5.3 การทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยที่มีระบบปองกัน
ลําดับ
1
2
3
4

รายการ
ระบบปองกันฟวสพิสัยการวัดเกิน 400 mA
ระบบปองกันฟวสพิสัยการวัดเกิน 10 A
ระบบปองกันเมื่อตั้งพิสัยวัดไมสอดคลองกับการวัดหรือผิดฟงกชันการวัด
วงจรสรางแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 9 V

ใชได ใชไมได





จากตารางที่ 5.3 เปนการทดสอบคุณภาพของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือก
พิสัยอัตโนมัติ ที่มีระบบปองกัน ซึ่งระบบปองกันฟวสภายในมี 2 จุด คือ ปองกันฟวสที่พิสัยการวัดเกิน
400 mA ซึ่งวัดกระแสคาต่ํา และปองกันฟวสที่พิสัยการวัด 10 A ที่ใชวัดกระแสคาสูง เมื่อขณะใชงาน
เกิดความผิดพลาดจะชวยทําใหดิจิตอลมัลติมิเตอรไมเกิดความเสียหายงาย มีแหลงจายไฟเลี้ยงใหกับ
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ดิจิตอลมัลติมิเตอรเพื่อแกไขปญหาแบตเตอรี่หมดวงจร ซึ่งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัย
อัตโนมัติ คุณสมบัติของดิจิตอลมัลติมิเตอรจะวัดกระแสไฟฟาไดทั้งกระแสไฟตรงและกระแสไฟสลับ
ดังนั้น การทดสอบจะใชการปองกันกระแสไฟสลับเปนหลัก เนื่องจากการวัดกระแส
ไฟตรงจะสามารถปองกันรวมกันโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ระบบปองกันสามารถปองกันไดทุกพิสัยและมี
ความเที่ ย ง ตรงในการวัดค า ความคลาดเคลื่อนที่เปน ผลจากการเพิ่มระบบปองกัน นอยมาก ไมมี
ผลกระทบใด ๆ ตอการใชงาน เมื่อเปรียบเทียบกับดิจิตอลมัลติมิเตอรที่มีรุนและยี่หอเดียวกันขณะใช
งานอิสระ

(ก) ดานหนา
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(ข) ดานขาง

(ค) ดานบน
รูปที่ 5.3 ชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติที่มีระบบปองกัน
จากรูปที่ 5.3 แสดงลักษณะของชุดฝกดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ที่มี
ระบบปองกัน ซึ่งออกแบบใหมีความเหมาะสมกับการใชงานในหองปฏิบัติงาน และสามารถนําไปใช
งานไดจริงเหมือนดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติทั่วไป
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4. ชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร
การทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิง
ตารางที่ 5.4 ผลการทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิงแรงดันไฟฟากระแสตรง
ลําดับ
รายการ
ใชได ใชไมได
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับเลือกพิสัยอัตโนมัติ ที่ V … ตอขั้วบวก (V) และขั้ว COM
1 วัดขั้วบวกและขั้วลบของเอาตพุต 0.05 VDC

2 วัดขั้วบวกและขั้วลบของเอาตพุต 0.39 VDC

3 วัดขั้วบวกและขั้วลบของเอาตพุต 2.36 VDC

4 วัดขั้วบวกและขั้วลบของเอาตพุต 6.31 VDC

5 วัดขั้วบวกและขั้วลบของเอาตพุต 39.2 VDC

6 วัดขั้วบวกและขั้วลบของเอาตพุต 232.0 VDC

7 วัดขั้วบวกและขั้วลบของเอาตพุต 272.0 VDC

ตารางที่ 5.5 ผลการทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิงกระแสไฟตรง
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายการ
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ที่ µA …
ตอขั้วบวก (µA) และขั้ว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอร
ไปวัดขั้วบวกและขั้วลบของเอาตพุต 30 µA
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ที่ mA …
ตอขั้วบวก (mA) และขั้ว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอร
ไปวัดขั้วบวกและขั้วลบของเอาตพุต 1.76 mA
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ที่ mA …
ตอขั้วบวก (mA) และขั้ว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอร
ไปวัดขั้วบวกและขั้วลบของเอาตพุต 14.2 mA
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ที่ mA …
ตอขั้วบวก (mA) และขั้ว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอร
ไปวัดขั้วบวกและขั้วลบของเอาตพุต 184 mA
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ที่ A …
ตอขั้วบวก (10A) และขั้ว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอร
ไปวัดขั้วบวกและขั้วลบของเอาตพุต 450 mA

ใชได ใชไมได
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ตารางที่ 5.6 ผลการทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิงแรงดันไฟฟากระแสสลับ
ลําดับ
1

2

3

4

5

รายการ
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติที่พิสัย V~
ตอขั้วบวก (V) และขั้ว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง
ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร
ใหไดแรงดันไฟสลับ 1.8 VAC เพื่อใหชุดฝกพรอมใชงาน ซึ่ง
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติที่พิสัย V~
ตอขั้วบวก (V) และขั้ว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง
ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร
ใหไดแรงดันไฟสลับ 5.4 VAC เพื่อใหชุดฝกพรอมใชงาน ซึ่ง
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติที่พิสัย V~
ตอขั้วบวก (V) และขั้ว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง
ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร
ใหไดแรงดันไฟสลับ 31 VAC เพื่อใหชุดฝกพรอมใชงาน ซึ่ง
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติที่พิสัย V~
ตอขั้วบวก (V) และขั้ว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง
ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร
ใหไดแรงดันไฟสลับ 235 VAC เพื่อใหชุดฝกพรอมใชงาน ซึ่ง
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติที่พิสัย V~
ตอขั้วบวก (V) และขั้ว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง
ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร
ใหไดแรงดันไฟสลับ 252 VAC เพื่อใหชุดฝกพรอมใชงาน ซึ่ง

ใชได ใชไมได










ตารางที่ 5.7 ผลการทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิงกระแสไฟสลับ
ลําดับ
1

2

รายการ
ใชได ใชไมได
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ที่พิสัย µA~
ตอขั้วบวก (µA) และขั้ว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง

ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร
ใหไดกระแสไฟสลับ 125µA เพื่อใหชุดฝกพรอมใชงาน ซึ่ง
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ที่พิสัย mA~
ตอขั้วบวก (mA) และขั้ว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง

ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร
ใหไดกระแสไฟสลับ 1.65 mA เพื่อใหชุดฝกพรอมใชงาน ซึ่ง
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ตารางที่ 5.7 (ตอ)
ลําดับ
3

4

รายการ
ใชได ใชไมได
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ที่พิสัย mA~
ตอขั้วบวก (mA) และขั้ว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง

ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร
ใหไดกระแสไฟสลับ 110 mA เพื่อใหชุดฝกพรอมใชงาน ซึ่ง
ตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบปรับพิสัยอัตโนมัติ ที่พิสัย A~
ตอขั้วบวก (A) และขั้ว COM ของดิจิตอลมัลติมิเตอรไปยัง

ชองเสียบสีแดงและชองเสียบสีดําของเอาตพุต ปรับโพเทนชิโอมิเตอร
ใหไดกระแสไฟสลับ 0.55 A เพื่อใหชุดฝกพรอมใชงาน ซึ่ง

จากตารางที่ 5.4 – 5.7 แสดงผลการทดสอบคุณภาพของจุดวัดคาอางอิงตาง ๆ จากชุดฝก
การใชงานมัลติมิเตอร ฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการนําไปใชงานตามที่ออกแบบสรางของชุดฝก ฯ
อางอิง สรุปไดวาจุดวัดคาอางอิงตาง ๆ จากชุดฝกการใชงานมัลติมิเตอร ฯ สามารถนําไปใชไดกับทุก
พิสัยการวัดของมัลติมิเตอรชนิดแอนะลอกและชนิดดิจิตอล

(ก) ดานหนา
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(ข) ดานขาง
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(ค) ดานบน

(ง) ดานลาง
รูปที่ 5.4 ชุดฝกใชงานมัลติมิเตอรและทดลองขยายพิสัยการวัดแอนะลอกมัลติมิเตอร
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5. ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซเครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
การทดสอบคุณภาพของการสรางชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
การทดสอบคุณภาพของชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัดไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส สามารถทดสอบคุณภาพตามการออกแบบสรางไดดังนี้
ตารางที่ 5.8 ผลการทดสอบคุณภาพของโหลดชนิดตาง ๆ จากมาตรวัดกําลังไฟฟาแบบมาตรฐาน
VAC (V)
I (A)
P (W)
Q (VAR)
S (VA)
PF
บันทึกผล
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ใชได
ไมได
ไมได
ไมได
ไมได
ไมได
ไมได
R 1 kΩ






200 W
L 3A
C 30 µF
450VAC
R 136Ω
อนุกรม
L 3A
R 136Ω
อนุกรม
C 30 µF

















































จากตารางที่ 5.8 ในทางปฏิบัติไมไดใชแหลงจายไฟฟากระแสสลับที่ถูกควบคุมใหคาคงที่
เนื่องจากมีราคาแพงมาก จึงใชแหลงจายไฟสลับภายในอาคารหรือหองปฏิบัติการทดลองทางไฟฟา
ตามปกติ แตคาแรงดันไฟฟามีผลทําใหคา I, P, Q, S เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากแรงดันไฟฟา
กระแสสลับภายในอาคารหรือหองปฏิบัติการทดลองไมคงที่ ดังนั้น คาตาง ๆ เมื่อทดสอบในเวลาที่
แตกตางกันคาตาง ๆ จึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในการทดสอบตองกดปุม HOLD ของมาตรวัด
กําลังไฟฟาแบบมาตรฐาน เพื่อล็อกคาไวทั้งหมด ซึ่งมี 6 คาที่อานไดในเวลาเดียวกัน จึงจะไดคาที่
ถูกตองที่แรงดันไฟฟานั้น ๆ แตคา PF จะไมแปรผันตามแรงดัน
ผลการทดสอบตัวตานทาน (1 kΩ 200 W) เพียงอยางเดียวมาประกอบในวงจรไฟฟากระแส
สลับสามารถวัดคาแรงดันไฟฟาได วัดคากระแสไฟฟาได ผลที่ได คือ วัดคากําลังไฟฟาจริงได วัดคา
ไฟฟากําลังปรากฏได และจะมีคาเทากันเสมอ วัดคากําลังไฟฟาจินตภาพเปน 0 VAR เสมอ และวัดคา
PF = 1.00 เสมอ เนื่องจากโหลดเปนตัวตานทานเพียงอยางเดียว เมื่อคํานวณมุม θ ได 0º จึงถูกตอง
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ตามทฤษฎี คือ กระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาตกครอมดังกลาวมีมุมเฟสไมแตกตางกัน ดังนั้น สรุปได
วาผลการทดสอบโดยใชโหลดตัวตานทานอยางเดียวมีความถูกตองตามหลักทางทฤษฎีทุกประการผล
การทดสอบเมื่อนําตัวเหนี่ยวนํา ( L 3 A) เพียงอยางเดียวมาประกอบในวงจรไฟฟากระแส
สลับวัดคาแรงดันไฟฟาได วัดคากระแสไฟฟาได ผลที่ได คือ วัดคากําลังไฟฟาจริงได วัดคากําลังไฟฟา
จินตภาพได วัดคากําลังไฟฟาปรากฏได โดยปกติคา Q จะมีคานอยกวาคา S ประมาณ -1 และวัดคา
PF ได ถูกตองตามทฤษฎี คือ กระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรจะมีเฟสเกิดขึ้นลาหลังแรงดันตกครอมตัว
เหนี่ยวนําอยู 90º ดังนั้น จึงสรุปไดวาผลการทดสอบโดยใชโหลดตัวเหนี่ยวนําอยางเดียวมีความถูกตอง
ตามหลักทางทฤษฎีทุกประการ
ผลการทดสอบเมื่อนําตัวเก็บประจุ (C 30 µF) เพียงอยางเดียวมาประกอบในวงจรไฟฟา
กระแสสลับ วัดคาแรงดันไฟฟาได วัดคากระแสไฟฟาได ผลที่ได คือ วัดคากําลังไฟฟาจริงได วัดคา
กําลังไฟฟาจินตภาพและวัดคากําลังปรากฏไดเทากัน และวัดคา PF ได ซึ่งถูกตองตามทฤษฎี คือ
กระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรจะมีเฟสเกิดขึ้นนําหนาแรงดันตกครอมตัวเก็บประจุอยู 90º ดังนั้น สรุปได
วาผลการทดสอบโดยใชโหลดตัวเก็บประจุอยางเดียวมีความถูกตองตามหลักทางทฤษฎีทุกประการ
ผลการทดสอบเมื่อนําตัวตานทาน (136 Ω 300 W) และตัวเหนี่ยวนํา ( L 3 A) ตอกันแบบ
อนุกรมและตอเขากับแหลงกําเนิดแรงดันไฟฟากระแสสลับ ผลที่เกิดขึ้น คือ คา I, P, Q และ S จะ
แปรผั นตรงตามแรงดั น วั ดค าแรงดัน ไฟฟาได วั ดคา PF ได คํานวณมุม θ ไดคานอยกวา 90º
เนื่องจากกระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรจะเกิดการรวมเฟสกับแรงดันที่ตกครอมตัวตานทาน แตลาหลัง
แรงดั น ที่ ต กคร อมตั ว เหนี่ ย วนํ าเป น มุ ม 90º วั ด คา กํ า ลั งไฟฟ า จริ งได วั ดค า กํ า ลั ง ไฟฟ าจิ น ตภาพ
เนื่องจากเปนวงจรอนุกรม R–L ที่คา R >> ZL คา P จึงมากกวา Q เสมอ วัดคากําลังไฟฟาปรากฏได
จึงสรุ ป ได ว า สามารถทดสอบค า กํ า ลังไฟฟาของโหลดตัว ตานทานและตัว เหนี่ย วนํามาตอกัน แบบ
อนุกรมไดถูกตอง
ผลการทดสอบเมื่อนําตัวตานทาน (136 Ω 300 W) และตัวเก็บประจุ (C 30 µF) มาตอกัน
แบบอนุ กรมและต อเข ากั บ แหล งกํ า เนิดแรงดัน ไฟฟากระแสสลับ ผลที่ไดกระแสไฟฟาในวงจรจะ
นําหนาแรงดันไฟฟาเสมอ วัดคาแรงดันไฟฟาได วัดคากําลังไฟฟาจริงได ซึ่งปกติจะแปรผันตรงกับคา
ความตานทาน วัดคากําลังไฟฟาจินตภาพได เนื่องจากประกอบดวยตัวตานทานและตัวเก็บประจุตอ
กันแบบอนุกรม จึงมีคาเปนลบเสมอ วัดคา PF ได และคากําลังไฟฟา Q จะแปรผกผันกับคาความ
ตานทานที่นํามาตออนุกรม เนื่องจากกระแสไฟฟาที่ไหลในวงจรจะเกิดการรวมเฟสกับแรงดันไฟฟาตก
ครอมตัวตานทานแตนําหนาแรงดันไฟฟาที่ตกครอมตัวเก็บประจุเปนมุม 90º จึงสรุปไดวาผลการ
ทดสอบเปนคาที่ยอมรับได สามารถตอวงจรและใชงานมาตรวัดกําลังไฟฟาแบบมาตรฐานสําหรับวัด
และทดสอบคากําลังไฟฟาจริง, กําลังไฟฟาปรากฏ, กําลังไฟฟาจินตภาพและคาปริมาณไฟฟาอื่น ๆ ที่
สัมพันธกันของโหลดแตละชนิดได
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การทดสอบคุณภาพของชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาชนิดดิจิตอลแบบทั่วไป
ตารางที่ 5.9 ผลการทดสอบคากําลังไฟฟาโดยประมาณของโหลดชนิดตาง ๆ

บันทึกผล
หลอดไส (25 W)
หลอดไส LED (5 W)
หลอดคอมแพค (11 W)
หลอด LED (6 W)
ไมมีโหลด
หมอแปลง
มีโหลด
ใช R 136 Ω
หลอดดับ
สวิตช
อัตโนมัติ
หลอดติด
หลอดไส (25 W)
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ผลการทดสอบคากําลังไฟฟาโดยประมาณของโหลดชนิดตาง ๆ จากตารางที่ 5.9 หลอดไส
25 W วัดคากําลังจริงได แตความคลาดเคลื่อนขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ โดยเฉพาะกําลังไฟฟา
จริง จะแปรผันตรงกับคาแรงดันไฟฟากระแสสลับขณะทดสอบ ซึ่งคากําลังจะเพิ่มหรือลดตาม
แรงดันไฟฟาขณะทดลองตลอดเวลา นอกเหนือจากความคลาดเคลื่อนปกติของมาตรวัดกําลังไฟฟา
และวัดคา PF ไดเปนไปตามคุณสมบัติของโหลด R ที่ใชผลิตหลอดไส
ผลการวัดหลอดไส LED ขนาด 5 W วัดคากําลังจริงได ซึ่งเกิดความคลาดเคลื่อนสูง โดยอาจ
เกิ ด จากขี ด กํ า จั ด ของมาตรวั ด ในการใช วั ด ค า ต่ํ า ๆ ส ง ผลให ค วามคลาดเคลื่ อ นจะสู ง เนื่ อ งจาก
ออกแบบมาเพื่อใหใชวัดคากําลังไฟฟามาก แตเพื่อใหเกิดการเรียนรูมาตรวัดกําลังไฟฟาที่หลากหลาย
ซึ่ งอาจมี ป ระเด็ น ที่ ทํา ให เ กิ ดความคลาดเคลื่อนสู ง ถือวาไมผิดเงื่อนไข เนื่องจากเปน การทดลอง
ระดับพื้นฐาน สวนคา PF วัดได มีคุณสมบัติเปนตัวเหนี่ยวนํา ดวยเหตุผลวาตัวตานทานหรือเสนลวดที่
นํามาขดจะมีคาความเหนี่ยวนํารวมดวยเสมอ ไมใชเกิดขึ้นไดเฉพาะโหลดหมอแปลงหรือขดลวดไฟฟา
ผลการวัดหลอดคอมแพคขนาด 11 W วัดคากําลังจริงไดถูกตอง วัดคา PF ได มีคุณสมบัติ
เปนตัวเหนี่ยวนํา ดวยเหตุผลจากโครงสรางและวงจรของหลอดคอมแพคภายในเปนวงจรแหลงจายไฟ
แบบสวิตชิงมีโหลดหมอแปลงความถี่สูง เปนตัวจายแรงดันใหหลอด จึงทําใหเกิดคาความเหนี่ยวนํา
รวมกับคาตัวตานทาน เนื่องจากวงจรอิเล็กทรอนิกสทั่วไปจะมีคุณสมบัติเปนตัวตานทานเสมอ แต
ผลรวมอาจมีคาความเหนี่ยวนําหรือคาความจุปนรวมกับตัวตานทานได
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ผลการวัดหลอด LED ขนาด 6 W วัดคากําลังไฟฟาจริงได มีคาที่ใกลเคียงกัน วัดคา PF ได มี
คุณสมบัติเปนตัวเหนี่ยวนํา วิเคราะหจากกลองไดรเวอรที่ติดมาพรอมชุดหลอด ซึ่งเปนตัวคอนเวอร
เตอรเปลี่ยนไฟกระแสสลับเป นไฟกระแสตรงไปเลี้ย งหลอดแอลอีดี ซึ่งวงจรภายในเปนแหลงจาย
จายไฟแบบสวิตชิงมีหมอแปลงเปนโหลดแลวใชไดโอดและตัวเก็บประจุเปลี่ยนใหเปนแรงดันไฟฟา
ผลการวัดและทดสอบคากําลังไฟฟาของหมอแปลง พบวาขณะมีโหลดเกิดกําลังไฟฟาจริง
เพิ่มขึ้นเล็กนอย ตามโหลดที่นํามาตอทําใหคากําลังไฟฟาจริงเพิ่มขึ้นเล็กนอย เปนไปตามคุณสมบัติ
ของโหลด L
ผลการวัดและทดสอบคากําลังไฟฟาของสวิตชอัตโนมัติ พบวาขณะหลอดติดวัดกําลังไฟฟา
จริงได วัดคา PF ได เปนไปตามคุณสมบัติของโหลด C โดยวิเคราะหแหลงจายภายในสวิตชอัตโนมัติที่
มีตัวเก็บประจุเปนโหลด
จึงสรุปไดวาผลการทดสอบเปนคาที่ยอมรับได สามารถตอวงจรและใชงานมาตรวัดกําลัง
ไฟฟาชนิดดิจิตอลแบบทั่วไป สําหรับวัดและทดสอบคากําลังไฟฟาจริง และคํานวณหาคาตัวประกอบ
กําลังของโหลดชนิดตาง ๆ ไดถูกตอง
จากรู ป ที่ 5.5 เป น ชุ ด ฝ ก มาตรวั ด กํ า ลั ง ไฟฟ า และอิ ม พี แ ดนซ เครื่ อ งมื อ วั ด ไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส ที่สมบูรณ ซึ่งออกแบบใหมีความเหมาะสมและหลากหลายสอดคลองกับการเรียนรู
เกี่ยวกับการใชงานวัตตมิเตอร วารมิเตอร และเพาเวอรแฟกเตอร

(ก) ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
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(ข) ดานบนชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

(ค) ดานขางชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รูปที่ 5.5 ชุดฝกมาตรวัดกําลังไฟฟาและอิมพีแดนซ เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
6. ประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีคาเฉลี่ย E1/E2 เทากับ
84.33/85.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว E1/E2 เทากับ 80/80
7. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีคาเทากับ 0.7614 แสดงวา
นักเรียนมีคะแนนเพิ่มจากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 76.14
8. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีคา
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เฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ 22.77 และคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 51.10 ซึ่งแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
9. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน วิชาเครื่องมือ
วัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 โดยภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.46
10. ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.28

อภิปรายผล
จากการออกแบบสรางและพัฒนาชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหั สวิ ช า 2105–2004 หลั กสูตรประกาศนีย บัตรวิช าชีพ พุทธศักราช 2556 มีป ระเด็น ที่ นํามา
อภิปรายผลดังนี้
1. ผลการพัฒนาชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–
2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พบวา มีประสิทธิภาพเทากับ 84.33/
85.17 หมายความวา นักเรียนทั้งหมดไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําใบงานและแบบทดสอบหลังเรียน
ของแตละชุด ทั้ง 15 ชุด คิดเปนรอยละ 84.33 และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 85.17 มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว อาจเนื่องมา
จากสาเหตุดังตอไปนี้ ชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ที่พัฒนาขึ้นไดผานกระบวนการขั้นตอนในการ
จัดทําอยางเปนระบบและวิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม โดยไดศึกษาจาก
หลักสูตร เนื้อหา เทคนิคและวิธีการจากเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคการ
เรียนรูที่กําหนดไว ดังที่ สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 57- 58) ระบุประโยชนของชุดการสอน
ซึ่งสอดคลองกับ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 110 -111) ดังนี้ 1) สงเสริมการเรียนรายบุคคล ผูเรียน
เรียนไดตามความสามารถ ความสนใจตามเวลา และโอกาสที่เหมาะสมของแตละคน 2) ชวยขจัด
ปญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการสอนชว ยใหผูเรีย นเรีย นไดดว ยตนเอง หรือตองการความ
ชวยเหลือจากผูสอนเพียงเล็กนอย 3) ชวยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผูเรียนสามารถ
นําเอาชุดการสอนไปใชได ทุกสถานที่และทุกเวลา 4) ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและ
ความมั่นใจใหแกครู เพราะชุดการสอน ถูกจัดเปนหมวดหมู สามารถนําไปใชไดทันที 5) เปนประโยชน
ในการสอนแบบศูนยการเรียน 6) ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย 7) เปดโอกาสให
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจ แสวงหาความรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม 8) ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ และ 9)
ช ว ยฝ ก ให ผู เ รี ย นรู จั ก เคารพ นั บ ถื อ ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น รวมไปถึ ง ผ า นการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญและไดผานการทดลอง แบบรายบุคคล แบบกลุมยอย และแบบภาคสนาม เพื่อนํามา
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ปรับปรุงใหมีความสมบูรณ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุเมธ แยมชุติ (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชายานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุดการสอน (2) เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาการวัด
ละเอียด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางานยานยนต (3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนตอชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
ชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด (5) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการสอนวิชางานวัด
ละเอียดชางยนต นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชายานยนต วิทยาลัย
เทคโนโลยีหมูบานครู ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ชุดการสอนที่สรางขึ้นมีคา E1 เทากับ 83.91 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไวและคา E2 เทากับ 83.18 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดให สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุชาดา ถึกสถิต (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล วิชา
โครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอร ทางดานฮารดแวร สําหรับนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
จังหวัดระยอง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ
คอมพิ ว เตอร เรื่ อ งโครงสร า งระบบคอมพิ ว เตอร ท างด า นฮาร ด แวร สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด (2) ศึกษาความกาวหนาทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวย ชุด
การสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดาน
ฮารดแวรที่ผลิตขึ้น (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนรายบุคคล
วิชาโครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร และ (4)
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร
เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร ผลการวิจัยปรากฏวา ชุดการสอนรายบุคคล
วิ ช าโครงสร า งระบบ คอมพิ ว เตอร เรื่ อ งโครงสร า งระบบคอมพิ ว เตอร ท างด า นฮาร ด แวร มี
ประสิทธิภาพ 80.14/80.28 เปนไปตามเกณฑ 80/80 สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ
สุวรรณรงค (2558:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การควบคุม
การเคลื่อนที่ของหุนยนต เพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนเรื่อง
การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนตเพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือและใชปญหาเปนฐานหุนยนตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบการคิดอยาง
เปนระบบของนักเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุดการสอนสําหรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือและใชปญหาเปนฐานที่ผูวิจัยสรางขึ้น 3) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน
เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต เพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนเรื่องการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต เพื่อ
เสริ มสร า งการคิ ดอย า งเป น ระบบ โดยใชการจั ดการเรีย นรูแบบร ว มมือและใชปญ หาเปน ฐาน มี
ประสิทธิภาพ เทากับ 73.67/74.20 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดที่ 70/70 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของทรงธรรม ดีวาณิชสกุล และคณะ (2559 : บทความวิจัย) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและ

381
หาประสิทธิภาพชุดการสอนสมรรถนะรายวิชา “วิชาคณิตศาสตรยานยนต” หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบวา ชุดการสอนที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพเทากับ 78.61/72.85 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 70/70
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา
2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีคาเทากับ 0.7614 แสดงวา
นักเรีย นมีคะแนนเพิ่ มจากก อนเรี ยน คิดเปนรอยละ 76.14 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู รายงานไดจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สํ า คั ญ ซึ่ ง นั ก เรี ย นได ศึ ก ษาหาความรู แ ละทํ า ความเข า ใจด ว ยตนเองซึ่ ง เป น ประสบการณ ต รง
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังสอดคลองกับการพัฒนาสติปญญาของนักเรียน ซึ่งชุด
การสอนนั้ น มุ ง เน น ให ผู เ รี ย นคิ ด เป น ทํ า เป น แก ป ญ หาเป น รู จั ก ค น คว า หาความรู ด ว ยตนเอง
โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนออนจะเรียนรูไดผลมากยิ่งขึ้น เพราะในกลุมเด็กเกงจะชวยอธิบาย และ
รวมกันคิด โดยตลอดในทุกกิจกรรมที่กําหนดใหฝกปฏิบัติ ดังที่ ชัยยงค พรหมวงศ และคนอื่นๆ
(2526 : 197) กลาวถึง แนวคิด หลักการ และทฤษฏีตางๆ ที่นําไปสูการผลิตชุดการสอน มี 5 ประการ
ดังนี้ แนวคิดที่ 1 เปนแนวคิดตามหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่ง
นักการศึกษาไดนําแนวคิดนี้มาจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียน โดยการจัดการศึกษาที่ใหอิสระในการเรียนรูดวยตนเองตามกําลังความสามารถของแตละคน
แนวคิดที่ 2 เปนแนวคิดที่พยายามจะเปลี่ยนการจัดการสอนจากแบบเดิมที่ยึดครูเปนศูนยกลาง ซึ่งมี
ครูเปนแหลงความรู มาเปนแบบของการนําประสบการณ และสื่อประสมที่ตรงตามเนื้อหา ในรูปของ
ชุดการสอนโดยใหนักเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองจากชุดการสอน แนวคิดที่ 3 เปนแนวคิดที่
พยายามจะจัดระบบการผลิต และการใชอุปกรณการสอนไวเปนไปในรูปสื่อประสมโดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อเปลี่ยนจากการใชสื่อในการชวยครูสอนมา เปนชวยนักเรียน แนวคิดที่ 4 เปนแนวคิดที่พยายาม
จะสรางปฏิสัมพันธใหเกิดขึ้นระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดลอม โดยนําสื่อการ
สอนและทฤษฎีของกระบวนการกลุมมาใชในการประกอบกิจกรรมรวมของนักเรียน และแนวคิดที่ 5
เปนแนวคิดที่ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู มาจัดสภาพการเรียนรูเพื่อใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ โดย
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวมในการเรียนดวยตนเอง โดยทราบวา การตัดสินใจหรือการทํางาน
ของตนถูกตอง หรือผิดในทันที มีการเสริมแรง ทําใหนักเรียนไดเกิดความภาคภูมิใจที่ตนทําไดถูกหรือ
คิ ด ถู ก อาจจะทํ า ให ก ระทํ า พฤติ ก รรมนั้ น อี ก ในอนาคต และการที่ ค อ ยเรี ย นรู ไ ปที ล ะขั้ น ตาม
ความสามารถ และความสนใจของนักเรียนเอง โดยไมตองมีใครมาบังคับ สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุชาดา ถึกสถิต (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล วิชา
โครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอร ทางดานฮารดแวร สําหรับนักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค ระยอง
จังหวัดระยอง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ
คอมพิ ว เตอร เรื่ อ งโครงสร า งระบบคอมพิ ว เตอร ท างด า นฮาร ด แวร สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด (2) ศึกษาความกาวหนาทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวย ชุด
การสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดาน
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ฮารดแวรที่ผลิตขึ้น (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนรายบุคคล
วิชาโครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร และ (4)
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร
เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร ผลการวิจัยปรากฏวา ดัชนีประสิทธิผลของชุด
การสอนบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร
มีคาเทากับ 0.7550 หมายความวา นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 75.50 และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ เอกพันธ พาเจริญ (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องสายอากาศ ไมโครสตริป สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี การวิจัยนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องสายอากาศไมโครสตริป สําหรับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนเรื่อง
สายอากาศ ไมโครสตริป สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวา ดัชนี ประสิทธิผลของ
ชุดการสอน เรื่อง สายอากาศ ไมโครสตริป สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคาเทากับ 0.7287
หมายความวา นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 72.87
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูดวยชุดการสอน วิชา
เครื่ องมือวั ดไฟฟ า และอิ เ ล็ กทรอนิ กส รหัส วิช า 2105–2004 หลักสูตรประกาศนีย บัตรวิช าชีพ
พุทธศักราช 2556 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน การที่ผลการศึกษา
เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการเรียนโดยใชชุดการสอนที่ผูรายงานพัฒนาขึ้น สามารถทําใหผูเรียนไดรับ
การฝกเปนรายบุคคล ดังที่ เสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2528 : 292-293) ไดกลาวถึงหลักการและทฤษฎี
ที่ใชในการสรางชุดการสอนซึ่งสามารถนํามาใชในการสรางชุดการสอน ดังนี้ 1) ความแตกตางระหวาง
บุคคล (Individual Differences) นักการศึกษาไดนําหลักจิตวิทยาในดานความแตกตางระหวาง
บุคคลมาใชเพราะถือวาการสอนนั้นไมสามารถจะปนผูเรียนใหเปนพิมพเดียวกันไดในชวงเวลาที่เทากัน
เพราะผูเรียนแตละคนจะเรียนรูตามวิถีทางของเขาและใชเวลาเรียน ในเรื่องหนึ่งๆ ที่แตกตางกันไป
ความแตกตางเหลานี้มี ความแตกตางในดานความสามารถ (Ability) สติปญญา (Intelligence) ความ
ตองการ (Need) ความสนใจ (Interest) รางกาย (Physical) อารมณ (Emotion) และสังคม (Social)
ด ว ยเหตุ ผ ลที่ คนเรามี ความแตกต างกั น ดังกลาว ผูส ร างชุด การสอน จึงพยายามที่จ ะหาวิธี การที่
เหมาะสมที่สุดในการที่จะทําใหผูเรียนไดเรียนอยางบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวในชุดนั้น
ๆ ซึ่งวิธีที่เหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่งก็คือ การจัดการสอนรายบุคคล หรือการจัดการสอนตามเอกัตภาพ
หรือการศึกษาดวยตนเองซึ่งลวนแตเปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนตามความ
แตกตางของแตละคน 2) การนําสื่อประสมมาใช (Multi-media Approach) เปนการนําเอาสื่อการ
สอนหลายประเภทมาใชสัมพันธกันอยางมีระบบ ความพยายามอันนี้ก็เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนจากเดิมที่เคยยึดครูเปนแหลงใหความรูหลัก มาเปนการจัดประสบการณ ใหผูเรียนเรียนดวย
การใชแหลงความรูจากสื่อประเภทตางๆ 3) ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) เปนจิตวิทยาการ
เรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนได 3.1) เขารวมกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง 3.2) ตรวจสอบผลการ
เรียนของตนเองวาถูกหรือผิดไดทันที 3.3) มีการเสริมแรง คือ ผูเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ ดีใจที่
ตนเองทําไดถูกตอง เปนการใหกําลังใจที่จะเรียนตอไป ถาตนเองทําไมถูกตองจะไดทราบวาที่ถูกตอง
นั้นคืออะไร จะไดไตรตรองพิจารณาทําใหเกิดความเขาใจ ซึ่งจะไมทําใหเกิดความทอถอยหรือสิ้นหวัง
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ในการเรียน เพราะเขามีโอกาสที่จะสําเร็จไดเหมือนคนอื่นเหมือนกัน 3.4) เรียนรูไปทีละขั้นตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเอง 4) การใชการวิเคราะหระบบ (System Analysis) เปนการ
นําเอาการวิเคราะหระบบมาใชโดยจัดเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวัยของผูเรียนทุก
สิ่งทุกอยางที่จัดไวในชุดการสอนจะสรางขึ้นอยางมีระบบจะตองมีการตรวจเช็คทุกขั้นตอนและทุก
อยางจะตองสัมพันธสอดคลองกันเปนอยางดี มีการทดลองปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ
มาตรฐานเปนที่เชื่อถือไดจึงจะนําออกใช สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติภพ ไกรเพชร (2555 :
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ชุดการสอนการทํางานของเซนเซอรเครื่องยนตดีเซลคอมมอล
เรล การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อสรางชุดการสอน หาคุณภาพ หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน และหาความพึงพอใจของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยใช
คา t ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 33.99 พบวาเมื่อนําไปเทียบกับคา t ในตารางคาวิกฤตที่ระดับนัยสําคัญ
ที่ 0.05 คา df มีคาเปน 85 นําคาที่ไดเปดตาราง t มีคาเปน 1.6630 ดังนั้นคา t ที่คํานวณไดมีคาสูง
กวาคาวิกฤตของ t จากตาราง แสดงวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีคะแนนสอบหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของสุเมธ แยม
ชุติ (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต
นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชายานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุดการสอน (2)
เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางานยานยนต
(3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตอชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด (4) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด (5) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน
ที่มีตอชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2
สาขาวิชายานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู เขตหนองเเขม
กรุงเทพฯ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของทรงธรรม ดีวาณิชสกุล และคณะ (2559 : บทความวิจัย) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพชุดการสอนสมรรถนะรายวิชา “วิชาคณิตศาสตรยานยนต” หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย พบวา ชุด
การสอนที่สรางขึ้นทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
4. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุด
การสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.46 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนดวยชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนปรึกษาหารือในการตอบคําถาม
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ หรือทําความเขาใจเนื้อหาที่เปน
ความคิดรวบยอดที่กําหนดให มีการปรึกษาหารือกัน พูดคุย ซักถาม และอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และชวยเหลือซึ่งกันและกัน กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียน มีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน
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ส ง ผลให นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มาก สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของกิ ต ติ ภ พ ไกรเพชร
(2555:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ชุดการสอนการทํางานของเซนเซอรเครื่องยนตดีเซลคอม
มอลเรล การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อสรางชุดการสอน หาคุณภาพ หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน และหาความพึงพอใจของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุด
การสอนการทํางานของเซนเซอรของเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล โดยรวมทั้งหมด มีความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D.= 0.26) ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับ
งานวิจัยของสุชาดา ถึกสถิต (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน
รายบุคคล วิชาโครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอร ทางดานฮารดแวร
สําหรับนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอน
รายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร
สําหรับ นักศึกษาระดับ ประกาศนีย บัต รวิชาชีพชั้น สูงชั้น ปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด (2) ศึกษาความกาวหนาทางการเรียน
ของนักศึกษาที่เรียนดวย ชุดการสอนรายบุคคลวิชาโครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสราง
ระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวรที่ผลิตขึ้น (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู
โดยใชชุดการสอนรายบุคคล วิชาโครงสรางระบบคอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอร
ทางดานฮารดแวร และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการสอนรายบุคคลวิชา
โครงสรางระบบ คอมพิวเตอร เรื่องโครงสรางระบบคอมพิวเตอรทางดานฮารดแวร ผลการวิจัยปรากฏ
วา นักศึกษาที่เรียนดวยชุดการสอนรายบุคคล มีความพึงพอใจตอชุดการสอนรายบุคคลอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกพันธ พาเจริญ (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องสายอากาศไมโครสตริป สําหรับการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิ ภาพชุ ดการสอน เรื่อง
สายอากาศไมโครสตริป สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดการสอน เรื่องสายอากาศ ไมโครสตริป สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัย
พบวา ผลของการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจ ตอชุดการสอนอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.09)
5. ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.28 เห็นวามี
ประสิ ท ธิ ภ าพ นํ า ไปใช ในการสอนเพื่อ พัฒ นาความสามารถการเรีย นรูข องนัก เรี ย นไดจ ริง อาจ
เนื่องมาจากชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีการวางแผนและพัฒนาอยางเปนระบบ ปรับปรุงแกไขหลายครั้ง
โดยคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ สอดคลองกับงานวิจัยของสุเมธ แยมชุติ (2557 : บทคัดยอ) ได
ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาชุ ด การสอนวิ ช างานวั ด ละเอี ย ดช า งยนต นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชายานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู งานวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุดการสอน (2) เพื่อพัฒนาชุด
การสอนวิชาการวัดละเอียด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางานยานยนต (3) เพื่อศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตอชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนวิชาการวัดละเอียด (5) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการ
สอนวิชางานวัดละเอียดชางยนต นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาชาง
ยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการ
สอน อยูในระดับมาก ( X =4.29) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ .37 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เสาวลักษณ สุวรรณรงค (2558:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุด
การสอน เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต เพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1) พัฒนาชุดการสอนเรื่องการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนตเพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและใชปญหาเปนฐานหุนยนตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2)
เปรียบเทียบการคิดอยางเปนระบบของนักเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุดการสอนสําหรับ
การจั ด การเรี ย นรู แบบร ว มมื อและใชปญ หาเปน ฐานที่ผู วิจัย สร างขึ้น 3) ศึ กษาความคิ ดเห็ น ของ
ครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต เพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปน
ระบบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการ
สอน เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต เพื่อเสริมสรางการคิดอยางเปนระบบ ภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X = 4.45 , S.D. = 0.50)
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาชุดการสอน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รหั ส วิ ช า 2105–2004 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ทํ า ให นั ก เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 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
ที่ผูรายงานคนควาสรางและพัฒนาขึ้นนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.2 ครูควรศึกษาวิธีการสอนและเทคนิคใหเขาใจกอนนําไปใช และควรทําความเขาใจ
กับการเรียนเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ครูตองพยายามใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู เปดโอกาสแกผูเรียนทุกคนเทาๆกันชี้ใหเห็นความสําคัญของ
ตนเองและผูอื่น ควรกระตุนและใหกําลังใจนักเรียนใหเกิดความมั่นใจในการเรียน และกลาแสดงความ
คิดเห็นของตนเองตอกลุม และมีความรับผิดชอบในภาระงาน
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1.4 ครูผูสอนควรแจงผลการปฏิบัติกิจกรรมทันที เชน ผลการตรวจแบบฝกหัด ใบงาน
การทําแบบทดสอบแตละชุดการสอน และผลประเมินกิจกรรมกลุมรวมมือ การเสนอผลงานที่ปาย
นิเทศหนาชั้นเรียนที่ตัวแทนกลุมตองใหคะแนนซึ่งกันและกัน ครูผูสอนตองคอยสังเกตเพื่อนอาจไม
เที่ยงตรง ครูใหคะแนนทุกขั้นตอนเพื่อเปนการกระตุนนักเรียนใหความรวมมือและปรับปรุงแกไข
ในทุกกิจกรรม
2. ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้งตอไป
2.1 ควรนํ าเอาชุ ดการสอน วิ ช าเครื่องมือวัดไฟฟ าและอิ เล็ก ทรอนิกส รหัส วิช า
2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ไปทําการศึกษากับเนื้อหาวิชาอื่น
หรือในเรื่องอื่น ๆ
2.2 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาชุดการสอน
วิชาเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 2105–2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 กับรูปแบบวิธีการสอนอื่นๆ หรือกับนักเรียนตางระดับกัน หรือชวงชั้นที่ตางกัน
2.3 ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู กับวิชาอื่น ๆ โดยใชวิธีดวยแบบ
กลุมรวมมือ (Learning Together) กับวิธีการสอนอื่น ๆ เชน วิธีการสอนแบบบูรณาการวิธีการ
สอนแบบโครงงาน วิธีการสอนแบบ 4 MAT ฯลฯ
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