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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองวงจรดิจิตอลโดย
ใช้ CPLD เบอร์ XC9572XL โดยเริ่มตั้งแต่ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทาการ
วิเคราะห์เนื้อหา และหลักสูตรรายวิชา กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กาหนดกลุ่มประชากรและ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าเทคนิ ค
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในวิ ช า ดิ จิ ต อลเทคนิ ค รหั ส วิ ช า 3105-1004 ในภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2554 จานวน 50 คน
หลัง จากนั้นทาการสร้า งชุดทดลองวงจรดิจิตอล ซึ่งประกอบด้วย 1. บอร์ดทดลองดิจิตอล
CPLD เบอร์ XC9572XL 2. ใบงานประกอบการทดลองมีจานวน 6 บท 3. แบบทดสอบระหว่างการ
ทดลองพร้อมเฉลย และ 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์พร้อมเฉลย หลังจากนั้นได้นาชุดทดลองไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และประเมินชุดทดลอง ซึ่งผลของการประเมินชุดทดลอง
ที่สร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.01 ซึ่งหมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดทดลองวงจรที่สร้าง โดยการวิเคราะห์จากคะแนนเฉลี่ย
รวมของแบบทดสอบระหว่างการทดลอง และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเท่ากับ
81.05/80.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 และเมื่อนาคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน(Pretest)
และหลังเรียน(Posttest) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติที (t-test) พบว่าชุดทดลองที่
สร้างขึ้นทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : CPLD / วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
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Abstract
This research is experimental research. The objective is to The Construction and of Finding
the Efficiency Digital Circuit Experimental set by CPLD No. XC9572XL. Population and sample
are branch Computer technical students Electronic diploma. Register in Digital courses code
3105-1004 in year 2011 of Mubankru Technology College all 50. Digital Circuit Experimental set
have four parts. The first Digital Lab CPLD XC9572XL. , Sheet assembly test. , During the
experimental tests. And Achievement test. The appropriate of Digital Circuit Experimental set by
advisor and expert evaluation with a mean of 4.01, which means there is a good.
Effectiveness Digital Circuit Experimental set analysis of the average scores of the
experimental tests and achievement tests were 81.05/80.50 higher than the set of 80/80.
Achievement of students by analysis from Pretest and Posttest were compared with the average
Statistics t (t-test) significant level of .01 .
Keyword : CPLD / Mubankru Technology College
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