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 บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเรื่องศึกษาการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชัน้สูง ปีที ่1 กลุ่ม 2  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกสส์ามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง

และแม่นย ามากขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อดังนี้ความ
สนใจการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยสรุปจากการสังเกตุและทดสอบการใช้เครื่องมือ
วัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและมีความเอาใจใส่
ต่อการเรียนครูผู้สอนต้องสร้างจิตสานึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่มีความหลากหลายเพื่อมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบใบงานเป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรม
ของผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การท าการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของ

นักเรียนในวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ชั้น ปวส. 1 กลุ่ม 2 แผนก
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและช่วยเหลือเป็น
อย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหารทุกท่านและผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาเสียสละเวลาให้ค าแนะน าตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องของบทเรียนและแบบทดสอบของงานวิจัยผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและขอบพระคุณครู
อาจารย์ที่อบรมสั่งสอนให้ค าแนะน ามาโดยตลอด  ขอขอบพระคุณบิดามารดาที่สนับสนุนในการศึกษา
และก าลังใจและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้เขียนเอกส ารวจค้นคว้าต าราหนังสือที่ท าให้เข้าใจ
การท าโครงการชัดเจนขึ้นคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการการวิจัยนี้ผู้จัดท าขอมอบเป็นเครื่อง
บูชาพระคุณบิดามารดาผู้ให้ชีวิตผู้มีพระคุณตลอดจนอาจารย์และทุกคนที่มีส่วนสร้างพื้นฐาน
การศึกษาให้แก่ผู้จัดท า 
 

 
นายสง่า   คูค า 
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สารบัญ 

เรื่อง                   หน้า 
บทคัดย่อ         ก 
กิตติกรรมประกาศ        ข 
สารบัญ          ค 

บทที่ 1 บทน า          1 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา      1 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย        1 
ขอบเขตการวิจัย         1 
นิยามศัพท์ที่ใชใ้นการวิจัย        2 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย       2 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง       3 
มัลติมิเตอร ์         3 
เครื่องก าเนิดสัญญาณ        8 
ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)       10 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย        14 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       14 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        14 
การเก็บรวบรวมข้อมูล        14 
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        16 
การวิเคราะห์ข้อมูล        16 
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บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ     18 
สรุปผลการวิจยั         18 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย        18 
บรรณานุกรม         19 
 

 
 
 
 
 



 
 

บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 
วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี เป็นรายวิชาที่มีความซับซ้อนเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น ๆ ใน

การแก้ปัญหาในการตรวจสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผู้ที่ท าการตรวจสอบต้องมีความช านาญ
และมีความสามารถในการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อหาจุดที่ต้องซ่อมเพราะฉะนั้นในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือ
วัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องของวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ซึ่งจะท าให้
สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

ปัญหาที่พบมากที่สุดในการจัดการเรียนการสอนได้แก่การขาดทักษะในการใช้เครื่องมือวัด
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนจึงได้จัดท าแบบประเมินโดยการสังเกตจากจ านวนนักศึกษา 17 คน
พบว่าจัดกลุ่มความสามารถในการใช้เครื่องมือ   ออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

1. ระดับด ี8 คน 
2. ระดับปานกลาง 8 คน 
3. ระดับที่ต้องปรับปรุง 1 คน 
ซึ่งหากนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องแม่นย าจะท าให้

สามารถใช้เวลาในการท างานน้อยลงท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรงและเป็นประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอนในการสอนบทเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงแนวทางที่จะช่วยเพิ่มทักษะและวิธีการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งน าค่าอ่านที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น 

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า 80% ของผู้เรียนทั้งหมด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. การวิจัยครั้งนี้ทาการศึกษากับนักศึกษาระดับปวส. 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 17 คน 

2. การศึกษาครั้งนี้ท าเพื่อศึกษาถึงแนวทางที่จะช่วยเพิ่มทักษะและวิธีการใช้เครื่องมือวัด
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องมากขึ้นตามหลักสูตรการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น  กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัต ิ
ตัวแปรตาม  ทักษะการเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

 
 



2 
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงเครื่องมือที่ ใช้ส าหรับการตรวจสอบ
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

ทักษะในการเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงทักษะด้านการใช้งานให้ถูกต้อง
กับหลักการตรวจสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และเหมาะกับงานเพื่อเป็นการป้องกันเครื่องมือ
ช ารุดเสียหาย และอุปกรณ์ของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ครูทราบถึงแนวทางที่จะเพิ่มทักษะการใชเ้ครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
2. นักศึกษามีทักษะในการใชเ้ครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสไ์ด้อย่างถูกต้องแม่นย า 
3. นักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นต่ า 60% ได ้80% ของผู้เรียนทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยเพื่อการพัฒนาทักษะการเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา ระดับ 
ปวส. 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติใน
ครั้งนี้พบว่ามีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี ้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

“เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบวงจรไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์
มัลติมิเตอร ์

มัลติมิเตอร์ (Multi Meter) เป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เพราะมีราคาไม่แพงและสามารถวัดขนาดทางไฟฟ้าได้หลายอย่าง มัลติมิเตอร์ที่ใช้งานกัน
ทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นแบบขดลวดเคลื่อนที่ โดยสามารถท าการวัดพื้นฐานได้ 4 อย่างคือ 

1. วัดแรงดันไฟตรง 
2. วัดแรงดันไฟสลับ 
3. วัดกระแสไฟตรง 
4. วัดค่าความต้านทาน 

โดยมีลักษณะและส่วนประกอบดังรูป 

 

รูปที่ 2.1 แสดงลักษณะและส่วนประกอบของมัลติมิเตอร ์

 



 

4 

โดยส่วนประกอบต่างๆเป็นดังนี ้

1. เข็มมิเตอร ์: ใช้อ่านค่าร่วมกับสเกลวัด 
2. สกรูปรับแต่งเข็ม : ใช้ปรับแต่งให้เข็มชี้ในต าแหน่งเลข 0 เพื่อความถูกต้องก่อนเริ่ม

วัด 
3. ขั้วต่อ OUTPUT ใช้วัดสัญญาณไฟฟ้า โดยจะตัดค่าไฟตรงของสัญญาณออกไป 
4. ขั้วต่อ + หรือ ขั้ว P ใช้ต่อกับสายวัดสีแดง 
5. ขั้วต่อ – หรือ COM ใช้ต่อกับสายวัดสีด า 
6. ฝาด้านหน้า 
7. สเกลวัด 
8. กระจก 
9. ฝาด้านหลัง 
10. ปุ่มปรับ 0 โอห์ม ADJ : ใช้ปรับแต่งในการวัดค่าความต้านทาน 
11. ปุ่มเลือกย่านวัด 

หมายเหต ุมัลติมิเตอร์แต่ละย่ีห้อและแต่ละรุ่นอาจมี ปุ่มและต าแหน่งของปุ่มที่แตกต่างกัน การใช้งาน
จึงควรดูที่ชื่อปุ่มเป็นหลัก 

การอ่านสเกล 

การอ่านค่าจากมัลติเตอร์จะต้องอ่านสเกลที่ตรงกับย่านวัด จึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง โดยส่วนใหญ่
มักมีสเกลดังรูป 

 

รูปที่ 2.2 แสดงสเกลการวัดของมัลติมิเตอร์ 
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โดย 
สเกล A  ใช้อ่านค่าความต้านทาน 
สเกล B  ใช้ อ่านค่ากระแสและแรงดันไฟตรง 
สเกล C  ใช้อ่านค่าแรงดันไฟสลับ 
สเกลอื่น ๆ  ใช้ในการอ่านค่าพิเศษต่างๆ เช่น ค่าอัตราขยาย และกระแสรั่วไหล เป็นต้น 

ในการอ่านค่าให้ถูกต้อง จะต้องมองให้เข็มทับกับเงาของเข็มบนกระจกเงาบนสเกล แล้วจึงท า
การอ่านค่าตามสเกลที่ตรงกบัย่านวัด และ ควรวางมิเตอร์ในแนวที่ก าหนดซึ่งส่วนใหญ่จะวางแนวนอน 
ค่าที่อ่านจึงจะถูกต้อง 

การวัดแรงดันและกระแสไฟตรง 

กรณีการวัดแรงดันจะต้องต่อสายวดัคร่อมหรือขนานกับอุปกรณ์ที่จะวัด แต่ถ้าเป็น
การวัดกระแส จะต้องต่อสายวัดในลักษณะอนุกรมกับวงจรที่จะวัด ดังรูปที่ 2.3 

 

รูปที่ 2.3 แสดงการวัดแรงดันและกระแสด้วยมัลติมิเตอร์ 

ขั้นตอนในการวัด เป็นดังนี้ 

1. ตั้งย่านวัดให้ถูกต้อง คือ ถ้าวัดแรงดันต้องใช้ย่านวัด DC V ถ้าวัดกระแสต้องใช้ย่าน
วัด DC mA 

2. ตั้งย่านวัดที่มีค่าเหมาะสม ถ้าไม่สามารถประเมินค่าที่จะวัดได้ ให้ตั้งย่านวัดสูงๆไว้
ก่อน แล้วค่อยลดย่านวัดลง เพื่อมิเตอร์จะได้ไม่เสียเนื่องจากตีเกินสเกล 
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3. ต้องต่อสายวัดให้ถูกต้อง คือ ถ้าวัดแรงดันจะต่อขนานกับต าแหน่งที่จะวัด แต่ถ้าวัด
กระแสจะต้องต่ออนุกรมกับวงจรที่จะวัด 

4. ต้องต่อขั้วสายวัดให้ถูกต้องมิฉะนั้นเข็มจะตีกลับท าให้เสียได้ 
5. อ่านค่า จากสเกลที่ถูกต้อง โดยในกรณีย่านวัดค่าแรงดันไฟตรงส่วนใหญจ่ะมี 7 ย่าน

วัดโดยสเกลที่ใช้อ่าน และตัวคูณค่า จะเป็นดังตาราง 

ตารางที่ 2.1 แสดงย่านวัดแรงดันไฟตรง สเกลที่ใช้อ่านและตัวคูณค่า 

ย่านวัดที ่ ย่านวัด สเกลที่อ่าน ตัวคูณค่า 
1 0.1V B-10 X0.01 
2 0.5V B-50 X0.01 
3 2.5V B-250 X0.01 
4 10V B-10 X1 
5 50V B-50 X1 
6 250V B-250 X1 
7 1000V B-10 X100 

ย่านวัดกระแส จะมีทั้งหมด 4 ย่านวัด โดยแสดงสเกลที่ใช้อ่าน และตัวคูณค่า ดังตาราง 

ตารางที่ 2.2 แสดงย่านวัดกระแสไฟตรง สเกลที่ใช้อ่านและตัวคูณค่า 

ย่านวัดที ่ ย่านวัด สเกลที่อ่าน ตัวคูณค่า 
1 50µA B-50 X1 
2 2.5mA B-250 X0.01 
3 25mA B-250 X0.1 
4 250mA B-250 X1 

การวัดแรงดันไฟสลบั 

จะกระท าในลักษณะเช่นเดียวกับการวัดแรงดันไฟตรง คือต่อสายวัด คร่อมขนานกับอุปกรณ์ 
หรือต าแหน่งที่จะวัด แต่ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงขั้วสาย และจะต้องตั้งย่านวัดที่ AC V ส าหรับย่านวัดจะ
มีทั้งสิ้น 4 ย่านวัด โดยสเกลและตัวคูณค่าจะเป็นดังตาราง 
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ตารางที่ 2.3 แสดงย่านวัดกระแสสลับ สเกลที่ใช้อ่านและตัวคูณค่า 

ย่านวัดที ่ ย่านวัด สเกลที่อ่าน ตัวคูณค่า 
1 10V *C-10 X1 
2 50V B-50 X1 
3 250V B-250 X1 
4 1000V B-10 X100 

การวัดค่าความต้านทาน 

การวัดค่าความต้านทานเราจะใช้ย่านวัด W โดยจะมี 4-5 ย่านวัด คือ 

ตารางที่ 2.4 แสดงย่านวัดค่าความต้านทาน สเกลที่ใช้อ่านและตัวคูณค่า 

ย่านที่วัด ย่านวัด สเกลที่อ่าน ตัวคูณค่า ย่านความต้านทาน 
1 X1Ω A X1 0Ω-2kΩ 
2 X10Ω A X10 2kΩ-20kΩ 
3 X100Ω A X10 20kΩ-200kΩ 
4 X1kΩ A X1k 200kΩ-2MΩ 
5 X10kΩ A X10k 2MΩ-20MΩ 
     

 
รูปที่ 2.4 แสดงโครงสร้างภายในของมิเตอร์ในขณะวัดค่าความต้านทาน 
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ขั้นตอนในการวัดกระท าดังนี้ 

1. ท าการแต่งก่อนวัด โดยน าปลายสายวัดทั้งสองมาแตะกัน เข็มมิเตอร์จะตีขึ้น ถ้าเข็มไมต่ี
ขี้น อาจเป็นเพราะ แบตเเตอรี่ที่อยู่ภายในมลัติมิเตอร์ อาจจะหมด (ในมิเตอร์จะมี
แบตเตอรี่ภายในเปน็ ขนาด 1.5 V 2 ก้อน และ ขนาด 9 V 1 ก่อน ใช้ในกรณีวัดค่า
ความต้านทาน) 

2. หมุนปุ่มปรับ 0 โอห์ม ADJ จนกระทั่งเข็มชี้ที่ปลายสเกลดา้นขวาที่ต าแหน่ง 0 โอห์ม 
จากนั้นน าปลายสาย ไปต่อวัดตัวต้านทาน หรืออุปกรณ์ทีต่้องการ (ในขณะวัดจะต้องไม่มี
ไฟผ่านอุปกรณ์ที่วัด มิฉะนัน้ มิเตอร์อาจไหม้ได้ 

3. อ่านค่าตาม สเกล A และใช้ตัวคูณค่าตามตารางด้านบน 

เครื่องก าเนิดสัญญาณไฟฟ้า 

เครื่องก าเนิดสัญญาณไฟฟ้า หรือที่เรียกกันว่าซีกแนลเจนฯ (Signal Generator) หรือ 
ฟังก์ชันท์เจนฯ (Function Generator) คือเครื่องมือที่ใช้ผลิตสัญญาณทางไฟฟ้า รูปร่างต่างๆ เช่น 
รูปซายน์ (Sine Wave) รูปสี่เหลี่ยม(Square Wave) รูปสามเหลี่ยมหรือรูปฟันเลี่อย (Triangle or 
Saw Tooth Wave) โดยลักษณะและส่วนประกอบจะเป็นดังรูป 

 
 

รูปที่ 2.5 แสดงเครื่องก าเนดิสัญญาณทางไฟฟ้า 
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โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 
1. LED แสดงการท างาน 
2. สวิตช์เปิดปิดเครื่อง 
3. ตัวปรับลดทอนสัญญาณ(ATTEUATOR) 
4. ขั้วต่อสัญญาณขาออก(OUTPUT) 
5. ปุ่มเลือกรูปสัญญาณ(WAVE FORM) 
6. ปุ่มเลือกย่านความถี่(FREQ. RANG) 
7. ตัวปรับระดับแรงดันขาออก(AMPLITUDE) 
8. ตัวปรับความถี่ 
9. สเกลความถี ่
10. เข็มชี้ค่าความถี ่

วิธีใช้งาน 
1. เปิดปุ่ม POWER (หมายเลข 2) 
2. เลือกรูปแบบสญัญาณจากปุ่มเลือกรูปสัญญาณ (หมายเลข 5) 
3. เลือกย่านวัดจาก ปุ่มเลือกย่านความถี่ (หมายเลข 6)  
4. ปรับค่าความถี่จากสเกล (หมายเลข 8) 
5. ปรับค่าความแรงสัญญาณโดยการหมุน ตัวปรับระดับแรงดันขาออก (หมายเลข 

7) 
6. ต่อสายต่อเข้าที่ขั้วต่อสัญญาณขาออก (หมายเลข 4) 
7. ใช้ออสซิลโลสโคป วัดความแรงและรูปสัญญาณก่อนต่อให้กับวงจร 
8. หากสัญญาณแรงเกินไปให้ปรับลดความแรงจากตัวปรับลดทอนสัญญาณ 

(หมายเลข 3) 
9. การใช้งานควรต่อผ่านตัวเก็บประจุ เพื่อกันไฟตรงจากวงจรที่ต่อไหลเข้าเครื่อง

ก าเนิดสัญญาณ 
เครื่องก าเนิดสัญญาณ ซึ่งเป็นฟังก์ชันท์เจนฯ ยังเแบ่งออกตามย่านความถี่ คือย่านความถี่

เสียง (Audio Frequency) มักเรียกว่า เอเอฟเจนฯ(AF Generator) และ ย่านความถี่วิทยุ (Radio 
Frequency) มักเรียกว่า อาร์เอฟเจนฯ(RF Generator) นอกจากนี้ ยังมี เครื่องก าเนิดสัญญาณรูป 
สี่เหลี่ยมที่สามารถปรับช่วงความกว้างของสัญญาณ (Pulse Width)ได้ เรียกว่า พัลซ์เจนเนอเรเตอร์ 
(Pulse Generator) และ เครื่องก าเนิดสัญญาณรูปซายน์ ที่สามารถปรับช่วงความถี่ในช่วงกว้าง
เรียกว่า สวีฟ เจนเนอเรเตอร์ (Sweep Generator) ซึ่งมักใช้กับวงจรวิทย-ุโทรทัศน์ 
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ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) 
 ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดสัญญาณทางไฟฟ้า ข้อดีของ
ออสซิลโลสโคปคือ นอกจากจะได้ขนาดของสัญญาณแล้ว เรายังเห็นรูปร่างของสัญญาณด้วยว่ามีรูป
อย่างไร นอกจากนี้ออสซิลโลสโคปยังมีความต้านทานภายในสูงมาก ท าให้  การวัดแรงดันมีความ
ถูกต้องมากขึ้น ในกรณีวัดแรงดันตกคร่อมความต้านทานที่มีค่าสูงๆ ลักษณะส่วนประกอบ และปุ่ม
ปรับต่างๆ ของออสซิลโลสโคปจะเป็น ดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 2.6 แสดงออสซิลโลสโคป 
 โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 

1. ปุ่ม Power ใช้ปิด-เปิดเครื่อง 
2. ปุ่มปรับความเข้ม (INTENsity) และ (FOCUS)  
3. ชุดสัญญาณในแชนแนล 1(CH1) 
4. ชุดสัญญาณในแชนแนล 2(CH2) 
5. ช่องรับสัญญาณ (INPUT) 
6. ปุ่มเลือกการรับสัญญาณ (AC-DC-GND) 
7. ปุ่มเลือกสัญญาณแชนแนล 1(CH1) – แชนแนล 2(CH2)-ทั้งสองสัญญาณ

(DUAL)-หรือรวมทั้งสองสัญญาณ(ADD) 
 
 



 
11 

8. ปุ่มหมุนปรับต าแหน่งทางแนวตั้ง 
9. ปุ่มหมุนปรับต าแหน่งทางแนวนอน 
10. ปุ่มหมุนปรับขยายช่องกว้างของสัญญาณ(TIME/DIV) 
11. ปุ่มปรับระดับของการนิ่ง 
12. สวิตช์เลือกสวีฟโหมด 
13. สวิตช์เลือกสัญญาณทริกให้ภาพหยุดนิ่ง 
14. สวิตช์เลือกแหล่งสัญญาณที่จะทริกให้ภาพหยุดนิ่ง 
15. ช่องรับสัญญาณทริกจากภายนอก 
16. ขาสัญญาณมาตรฐาน ใช้ในการปรับแต่งสายและหัววัดของสโคป 

ก่อนเริ่มใช้งาน 
ก่อนการน าออสซิลโลสโคปไปใช้งาน ในการวัดขนาดและสัญญาณต่างๆ เราจะต้องท าการ

ปรับแต่งออสซิลโลสโคปให้ถกูต้องเสียก่อนดังนี้ 

1. เปิดปุ่ม Power ของเครื่อง  
2. ปรับ ความเข้มของแสง(ปุ่ม INTEN) และ โฟกัส (ปุ่ม FOCUS)ให้เหมาะสม  
3. ต่อสายวัดเข้ากับขั้วอินพุต ของ แชนแนล 1 (CH-1) หรือ แชนแนล 2 (CH-2) 
4. น าสายวัดต่อเข้าที่ขั้ว CAL ของออสซิลโลสโคป เพื่อตรวจสอบสายและหวัวัด

ก่อนเริ่มวัด  
5. ตั้ง แชนแนลการวัดให้ถูกต้อง โดยใช้ปุ่มเลือกแชนแนล (ปุ่มที่ 17) ว่าต้องการ

วัดที่แชนแนลไหน หรือต้องการแสดงทัง้ 2 แชนแนล (Dual) 
6. ตั้งสวิตช์เลือกไว้ที่ต าแหน่ง GND ก่อน  
7. ท าการปรับเส้นภาพบนจอให้อยู่ตรงต าแหน่งแนวเส้นหลกัดังรูป โดยใช้ ปุ่ม X-

POS (ปุ่มที่ 9) และ Y-POS (ปุ่มที่ 8) 

 

รูปที่ 2.7 แสดงการปรับเส้นภาพให้อยู่ที่ระดับ กราวน์ (GND Level) 
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หลังจากที่เราท าการปรับแต่งออสซิลโลสโคปเรียบร้อย ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เราก็สามารถน า
ออสซิลโลสโคป ไปใช้ในการวัดค่าต่างๆ ทางไฟฟ้าได้ดังนี้ 

วัดแรงดันด้วยออสซิลโลสโคป 

วิธีวัดแรงดันด้วยออสซิลโลสโคป ท าในลักษณะเช่นเดียวกับการวัดด้วยมัลติมิเตอร ์คือต่อสาย
วัดเข้าคร่อมตัวอุปกรณ์หรือจุดที่ต้องการวัด แล้วท าการปรับค่าต่างๆดังนี้ 

1. ถ้าเป็นการวัดสัญญาณรวม ให้เลื่อนสวิตช์ เลือกสัญญาณ DC-AC-GND ไปที่ 
DC 

2. แต่ถ้าต้องการตัดสัญญานไฟตรงออกจากสัญญาณ ให้ต้อง เลื่อนสวิตช์เลือก
สัญญาณ DC-AC-GND ไปที่ AC แทน 

3. การอ่านค่าแรงดัน ให้อ่านจากสเกลบนหน้าจอภาพ จากนั้นน ามาคูณกับ ค่า
ของปุ่ม VOLTS / DIV จะได้เป็นค่าแรงดัน 

 

รูปที่ 2.8 แสดงสัญญาณเมื่อเลื่อนสวิตช์ เลือกสัญญาณ มาที่ DC 

 

รูปที่ 2.9 แสดงสัญญาณเมื่อเลื่อนสวิตช์เลือกสัญญาณมาที ่AC 
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วัดกระแสด้วยออสซิลโลสโคป 

ตามความเป็นจริง ออสซิลโลสโคปไม่สามารถวัดกระแสได้ แต่เราสามารถค านวณค่าเพื่อหา
กระแสได้ โดยต่อตัวต้านทานค่าน้อยๆ อนุกรมกับวงจร แล้ววัดค่าแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานนั้น 
แล้วน ามาค านวณหาค่ากระแสตามกฏของโอห์มคือ 

กระแสที่วัดได ้= แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน / ค่าความต้านทานของตัวต้านทาน 

วัดความถี่ด้วยออสซิลโลสโคป 

การวัดความถี่ด้วยออสซิลโลสโคป ท าดังนี้ 

1. ตั้งระดับ GND ที่เส้นแกนกลางมาตรฐานของออสซิลโลสโคป 
2. ต่อสายวัดของออสซิลโลสโคปขนานกับจุดที่ต้องการวัด 
3. ปรับขนาดแรงดันของสัญญาณให้เหมาะสม ด้วยปุ่ม VOLTS/DIV 
4. ขยายการแสดงผลด้านกว้างของสัญญาณให้เห็นได้ชัดเจน ด้วยปุ่ม TIMES/DIV 
5. อ่านค่าสเกลในช่วงคาบเวลาหนึ่ง ลูกคลื่น (1 Cycle) 
6. น าค่าจากสเกลมาคูณกับค่าในการปรับ TIMES/DIV 
7. จะได้เป็นค่าคาบเวลาใน 1 ลูกคลื่น (Time Period) 
8. หาค่าความถี่จากส่วนกลับของค่า Time Period  

โดย… ค่าความถี่ (Hz) = 1/ ค่าคาบเวลา 1 ลูกคลืน่ 

ข้อควรระวังในการวัด 

ในออสซิลโลสโคบบางเครื่อง จะมีปุ่มปรับย่อยเพื่อให้การดูรูปสัญญาณ เรียกว่าปุ่ม 
VARIABLE ซึ่งมักเป็นปุ่มซ้อนอยู่กับปุ่มปรับย่านวัดแรงดัน (VOLTS/DIV) และ ปุ่มปรับวัดคาบเวลา
(TIMES/DIV) ดังนั้นในการวัดค่าที่ถูกต้อง ปุ่มดังกล่าวจะต้องอยู่ในต าแหน่ง CAL เพื่อให้การอ่านค่า 
จากจอภาพได้ค่าที่ถูกต้อง นอกจากนี้ในบางเครื่องยังสามารถขยายสัญญาณ โดยดึงปุ่มย่อยดังกล่าว
ออกมาได้อีก จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะท าให้การอ่านไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้รูปแบบการทดลองในช้ันเรียน โดยทดลองเป็นกลุ่ม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 17 คน ภาคเรียนที่ 2/2559 
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยใช้
กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติได้แก่ 

1. มัลติมิเตอร ์
2. เครื่องก าเนิดสัญญาณไฟฟา้ 
3. ออสซิโลสโคป 
4. ชุดฝึกออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 
5. ใบงาน/ใบความรู้ 
6. แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แจ้งผลการประเมินจากการสังเกตเบ้ืองต้นในนักศึกษาทราบถึงระดับความสามารถของ
ตนเองในปัจจุบัน 

2. ให้นักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในระดบัดี
จับคู่ฝึกปฏิบัติกบันักเรียนที่มีระดับความสามารถต่ ากว่าตามความสมัครใจ 

3. ก าหนดการฝึกร่วมกับนักเรียนช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน 
4. ดาเนินการฝึกตามแผนทีก่ าหนดไว้ 
5. ก าหนดประเด็นการประเมินและสร้างแบบประเมินทักษะภาคปฏิบัติ 
6. ทดสอบพัฒนาการที่เกิดขึ้นและบันทึกลงในแบบประเมินผล 
7. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล  

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

1. น าผลคะแนนที่ได้จากการประเมินการปฏบิัติงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
2. บรรยายข้อมูลด้วยการแจงแจกความถี่ค่าร้อยละ 



 
บทที ่4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการศึกษาในการวิจัยเพื่อการพัฒนาทักษะการเครื่องมือวัดไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา จ านวน 17 คน โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติซึ่งมีผลการวิเคราะห์มีข้อมูลดังน้ี 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. น าผลคะแนนที่ได้จากการประเมินการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
2. บรรยายข้อมูลด้วยการแจงแจกความถี่ค่าร้อยละ 

 

ตารางวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

ชื่อ-สกุล 

การเตรียม
เครื่องมือ 

ขั้นตอน
การ

ปฏิบัติงาน 

การ
เลือกใช้
เครื่องมือ 

การใช้
เครื่องมือ
วัดยนต์ 

การเก็บ
เครื่องมือ

หลังใช้งาน 

คะแนน
รวม 

ร้อยละ 

2 5 5 6 2 22 100 

นายพลโท คุ้มภัย 2 3 4 4 2 15 75 
นายกฤตินนท์ กันประกอบ 2 3 5 4 2 16 80 
นายขวัญชัย แสงรักษ์ 2 4 5 4 2 17 85 
นายชลาคม ทรัพย์ประเสริฐ 2 4 4 4 2 16 80 
นายศักดา หวังขอบกลาง 2 3 3 4 2 14 70 
นายสมบูรณ์ เทพบรรจง 2 4 5 5 2 18 90 
นายสิรภพ เชียงปู่ 2 3 3 4 2 14 70 
นายสุขพัฒน์ แซ่ต้ัง 2 3 4 6 2 17 85 
นายอายุวัตร ดอกแก้ว 2 4 4 4 2 16 80 
นางสาวสุพิชชา กาญจนยุทธพันธ์ 2 4 4 4 2 16 80 
นายภาณุพงษ์ โพธิ์เจริญ 2 3 3 3 2 13 65 
นายมนต์ตรี ทุยหน้าเมือง 2 3 4 4 2 15 75 
นายวิทวัฒน์ หนวดหอม 2 4 4 4 2 16 80 
นายวัฒนา สีมาวงษ์ 2 4 4 3 2 15 75 
นายอัครเดช พุทธิกาญจนกุล 2 3 4 3 2 14 70 
นางสาวดลธนัญ สินกลิ่น 2 3 4 4 2 15 75 
นายอนุชา ก าเนิดเรือง 2 4 4 3 2 15 75 

จากตารางพบว่าคะแนนที่ได้จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์
การประเมินได้จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจับคูฝ่ึกปฏิบัติ 
 



 
บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา
ระดับ ปวส. 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึก
ปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวทางที่จะช่วยเพิ่มทักษะและวิธีการใช้ เครื่องมือวัดไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้มากขึ้นและ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และผ่านเกณฑ์การประเมิน 60% ได้ 80%ของผู้เรียนทั้งหมด 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึก
ปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ ของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ านวน 17 คนนักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้
จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัต ิ

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ควรน าวิธีการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึก
ปฏิบัติไปใช้ในการเรียนการสอนหน่วยอื่นนักศึกษากลุ่มอื่นและควรใช้วิธีการสอนเป็นรายบุคคล
ส าหรับนักศึกษาที่ยังมีผลประเมินผลการปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่ ากว่า 
60% 
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