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การเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้ าตอบสนองเชิ งแสงจากแผ่นคําตอบพลาสติ ก
ที่มีรปู แบบการระบายคําตอบเป็ นวงกลมและสี่เหลี่ยม
1*

2

วิทยากรณ์ บ่อชน และ มานิตย์ สิทธิชยั

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแผ่นคําตอบพลาสติกทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน 2) วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า
ตอบสนองเชิงแสงจากแผ่นคําตอบพลาสติกที่มรี ูปแบบการระบายคําตอบเป็ นวงกลมและสีเ่ หลีย่ ม และ 3) สํารวจความ
พึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการใช้แผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ูปแบบการระบายคําตอบเป็ นวงกลมและสีเ่ หลีย่ ม เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ปู แบบการระบายคําตอบเป็ นวงกลมและสีเ่ หลีย่ ม แบบสอบถาม หัวอ่าน และ
ออสซิลโลสโคป แผ่นคําตอบพลาสติกทํามาจากแผ่นพีวีซสี ขี าว หนา 0.5 มิลลิเมตร ขนาด 70 × 253 มิลลิเมตร พิมพ์
ข้อความตัวอักษรและสัญลักษณ์ ลงในแผ่นด้วยวิธีซิลค์สกรีน มีข้อคําถามจํานวน 60 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกคําตอบ 5
ตัวเลือก ประชากรเชิงจิตวิทยา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 3 สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียน
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ทีล่ งทะเบียนเรียนหลักสูตรปกติในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ประชากรเชิงวิศวกรรม คือ จํานวนครัง้ ของการวัดแรงดันไฟฟ้า
ตอบสนองเชิงแสงซึ่งจําแนกเป็ น 25 รูปแบบแต่ ละรูปแบบทําการวัดจํานวน 100 ครัง้ ผลการวิจยั พบว่าแรงดันไฟฟ้ า
ตอบสนองเชิงแสงจากแผ่นคําตอบพลาสติกที่มรี ูปแบบการระบายคําตอบเป็ นวงกลมและสีเ่ หลี่ยมไม่แตกต่างกัน และผล
วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่ อการใช้แผ่นคําตอบพลาสติกพบว่ามีความพึงพอใจตัวเลือกวงกลมมากกว่า
สีเ่ หลี่ยมคิดเป็ นร้อยละ 60.95 มีความพึงพอใจตัวเลือกสีเ่ หลี่ยมมากกว่าวงกลมคิดเป็ นร้อยละ 25.71 และมีความพึงพอใจ
ตัวเลือกวงกลมและสีเ่ หลีย่ มพอ ๆ กันคิดเป็ นร้อยละ 13.33
คําสําคัญ: แผ่นคําตอบพลาสติก แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสง
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The Optical Voltage-response Comparison of Marking on the Plastic Answer
Sheet with Square and Circle-shape Answers
1*

Witthayakorn Boachon and Manit Sittichai

2

Abstract
The purposes of this research was to create a plastic answer sheet used in teaching, to analyze the
optical voltage-response of a plastic answer sheet from the circle and square shapes, and to survey the
satisfaction of the use of plastic answer sheet with circle shape and square shape. The instruments used in
this research were plastic answer sheets with circle and square shapes, questionnaire an encoder and a
oscilloscope. The plastic answer sheet was made from white PVC sheet having the dimension of 70 × 253
millimeters with 0.5 millimeter of thickness. The letters and signs were printed on the sheet by silk screen
which compose of 60 questions with 5 multiple choices. The population was the third year vocational students
in Electrical and Electronics of Thai-German Pre-engineering school, King Mongkut’s University of Technology
North Bangkok. They enrolled in the program in the first semester of the academic year 2013. The optical
voltage was number of measuring from the collector of phototransistor which measurement from plastic
answer sheet 25 form by measuring 100 times in 1 form. The results of this research showed that the optical
voltage-response from the plastic answer sheet between circle shape and square shape are no difference.
Moreover, the satisfaction analysis of the satisfaction of the use of plastic answer sheet with circle and square
shapes showed that 60.95 percent of the population was satisfied with the circle shape rather than the square
shape. The 25.71 percent of the population reveal their satisfaction with the square shape more than circle
shape. The 13.33 percent of the population was satisfied with both circle shape and square shapes equally.
Keywords: Plastic answer sheet, Optical voltage-response
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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อตัง้ ขึ้นด้วยความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
ระหว่างปี พุทธศักราช 2512-28521 [1] โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อผลิตครูอาชีวะและเทคนิคศึกษาทีม่ คี วามรู้ ทักษะและ
เจตคติท่ดี ีไปสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง โดยใช้รูปแบบการ
ฝึ กสอนทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดจากผูเ้ ชีย่ วชาญชาวเยอรมัน
ให้ดําเนินตามขัน้ ตอนทัง้ สีใ่ นกระบวนการเรียนการสอน
หนึ่ง ๆ คือ ขัน้ นํ าเข้าสู่บทเรียน (Motivation) ขัน้ ศึกษา
ข้อมูล (Information) ขัน้ พยายาม (Application) และขัน้
สําเร็จผล (Progress) จุดเด่นของรูปแบบการฝึ กสอน
MIAP คือ การนํ าขัน้ พยายามและขัน้ สําเร็จผลเข้ามา
ผนวกเข้าไว้ในกระบวนการเรียนการสอนปกติ จึงได้สร้าง
ความมันใจให้
่
แก่นักศึกษาฝึ กสอน อาจารย์นิเทศก์ และ
อาจารย์ประจําวิชาได้ว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูเ้ พียงพอ
ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีก่ ําหนดไว้ และสามารถ
เพิ่มทักษะทางความคิดของนักเรียนเองได้จากการทํา
การบ้าน จึงเป็ นการเสริมทักษะทางปญั ญา (Intellectual
skills) ได้มากขึ้น และเป็ นการสร้างความพร้อมแก่
นักเรียนในการเรียนครัง้ ต่อไป
การเรียนรูเ้ ป็ นผลผลิตของระบบการเรียนการสอน [2]
ซึง่ ต้องอาศัยการวัดผลในการตรวจสอบกระบวนการเรียน
การสอน วิธีการวัดผลที่สามารถวัดปริมาณเนื้ อหาและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างใกล้เคียงและ
มากที่สุดในตัวนักเรียนได้นัน้ มีความจําเป็ นต้องทําการ
วัดหลาย ๆ ครัง้ กระดาษคําตอบจึงมีความจําเป็ นสําหรับ
การวัดผลในทุกสัปดาห์ ซึ่งการใช้กระดาษคําตอบเป็ น
จํานวนมากจะทําให้เกิดความสิน้ เปลือง เพราะมีนักเรียน
เป็ นจํานวนมากในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ด้วยเหตุน้ีการใช้
วัสดุทท่ี นทาน สามารถนํากลับมาใช้ได้อกี คือพลาสติก มา
สร้างเป็ นแผ่นคําตอบแทนกระดาษจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของวัสดุสน้ิ เปลืองทางการศึกษาได้
เพื่อให้เครื่องตรวจคําตอบสามารถตรวจคะแนนจาก
การระบายคําตอบในแผ่นคําตอบพลาสติกถูกต้อง ผู้วจิ ยั
จึงได้ทํ าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรู ปแบบการระบาย
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คําตอบของแบบดัง้ เดิมคือแบบวงกลมและแบบสีเ่ หลีย่ ม
จากการวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสง
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อสร้างแผ่นคําตอบพลาสติกที่ใช้ในการเรียน
การสอน
2.2 เพื่อวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจาก
แผ่นคําตอบพลาสติกที่ม ีรูปแบบการระบายคําตอบเป็ น
วงกลมและสีเ่ หลีย่ ม
2.3 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการ
ใช้แผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ูปแบบการระบายคําตอบเป็ น
วงกลมและสีเ่ หลีย่ ม
3. สมมติ ฐานของการวิ จยั
แรงดั น ไฟฟ้ าตอบสนองเชิ ง แสงจากแผ่ น คํ า ตอบ
พลาสติกที่ม ีรู ปแบบการระบายคํ าตอบเป็ นวงกลมและ
สีเ่ หลีย่ มไม่แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิ จยั
4.1 แผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ปู แบบการระบายคําตอบ
เป็ นวงกลมและสี่เหลี่ยมทําจากแผ่ นพีวีซีสขี าวหนา 0.5
มิลลิเมตร บรรจุขอ้ คําถามแบบละ 60 ข้อ รวมสองแบบแต่ละ
ข้อมีตวั เลือก 5 ตัวเลือก มีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้ 200 แผ่น
4.2 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจํานวน
1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 ใช้ม อเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นตัวขับ
แผ่นคําตอบและปรับความเร็วของการป้อนแผ่นคําตอบ
4.2.1 หั ว อ่ า นข้ อ มู ล ทํ า จากพลาสติ ก แข็ ง
(Polyoxymethylene, POM) [3] สองชิน้ ประกบกันโดย
มีระยะห่าง 1 มิลลิเมตร สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมกัน
14 ตํ า แหน่ ง บนแผ่ น คํ า ตอบพลาสติ ก ตัว ส่ ง แสง คือ
แอลอีดี [4] และตัวรับแสง คือ โฟโต้ทรานซิสเตอร์ [5]
ซึง่ ติดตัง้ บนแผ่นวงจรพิมพ์ 2 หน้าทีย่ ดึ ติดกับหัวอ่านข้อมูล
5. ประโยชน์ของการวิ จยั
ผลวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้ าตอบสนองเชิงแสงจะเป็ น
ข้อมู ลในการตัดสินใจเลือกรู ปแบบการระบายคํ าตอบ
(วงกลมและสีเ่ หลีย่ ม) ของแผ่นคําตอบพลาสติก
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6. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังนี้
6.1 การออกแบบและสร้างเครื่องมือ
6.1.1 แผ่นคําตอบพลาสติกมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้
สําหรับการเรียนการสอนและการฝึ กสอนมิใช่ การสอบ
ประจําภาคการศึกษาหรือการสอบคัดเลือก ใช้โปรแกรม
อินดีไซน์ เวอร์ชนั ่ 5 ในการออกแบบ โดยระยะกริดมีค่า
4.25 × 4.25 มิลลิเมตร ช่องระบายคําตอบวงกลมมีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ช่องระบายคําตอบสีเ่ หลีย่ มมี
ขนาด 2.659 × 2.659 มิลลิเมตร แถบนับ 56 แถบอยู่
ด้ า นล่ า งแผ่ น คํ า ตอบมี ข นาด 1.2 × 3.5 มิ ล ลิ เ มตร
จุดสิน้ สุดการอ่าน 2 จุดอยู่ด้านขวาสุดของแผ่นคําตอบมี
ขนาด 3.5 × 3.5 มิลลิเมตร ข้อคําถามมีจํานวน 60 ข้อ
ด้านหน้ าจํ านวน 30 ข้อและด้านหลัง 30 ข้อ ตัวเลือก
คําตอบมี 5 ตัวเลือกแสดงตัวเลขอารบิกจาก (1-5) อยู่
ด้านในวงกลมและสี่เหลี่ยม ด้านหน้ าของแผ่นคําตอบมี
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ช่องสําหรับกรอกชื่อ ชื่อสกุล แบบทดสอบชุด
ที่ (1-4) รหัส วิ ช า ตอนที่ ชื่ อ วิ ช า วัน ที่ เดื อ น พ.ศ.
ด้ า นหลัง ของแผ่ น คํ า ตอบมีข้ อ แนะนํ า การใช้ ป ากกา
วิธีการระบายคํ า ตอบ การลบคํ า ตอบ การสร้า งแผ่ น
คําตอบพลาสติกเริ่มจากการตัดแผ่นพีวซี ีเปล่าสีขาวขุ่น
หนา 0.5 มิลลิเมตร ด้วยวิธกี รีดด้วยมีดหรือใช้เครื่องตัด
กระดาษแล้ วนํ าไปเข้าเครื่อ งกัดเพื่อให้ไ ด้พิก ัดความ
ผิดพลาดด้านกว้างไม่ เกิน – 0.1 มิลลิเมตร ใช้วิธีซิลค์
สกรีนในการพิมพ์แผ่นคําตอบพลาสติก ใช้หมึกพิมพ์สดี ํา
สีเขียว และสีแดงโค้ก ใช้หมึกสีดําชนิดทึบแสง GPV120
สําหรับพิมพ์แถบนั บ 56 แถบ ใช้หมึกสีเขียวเข้มชนิ ด
โปร่งแสง GPV727 พิมพ์ขอ้ ความในแผ่นคําตอบ ใช้หมึก
สีแดงโค้กชนิดทึบแสง GPVL5851 พิมพ์ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย ใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 120 บล็อกเดียวในการ
พิมพ์แต่ละสีโดยสลับการปิ ดผ้าสกรีนในส่วนทีเ่ ป็ นสีอ่นื
6.1.2 แบบสอบถาม มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
สถานภาพของผูต้ อบ ความพึงพอใจในการใช้แผ่นคําตอบ
พลาสติ ก และข้ อ เสนอแนะ สถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถามและความพึงพอใจในการใช้แผ่ นคํ าตอบ
พลาสติกเป็ นแบบตรวจรายการโดยถามถึงความพึงพอใจที่
มีต่ อรูปแบบตัวเลือกคําตอบ ขนาดปลายปากกา ขนาด
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ยางลบ ข้อแนะนําในการใช้งาน สีของตัวอักษร พืน้ ทีก่ รอก
ข้อความ จํานวนข้อคําถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ นําข้อมูล
จากข้อเสนอแนะและคําแนะนํ าของผู้เชี่ยวชาญจากคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จํานวน 15 คน ไปปรับปรุง
ทําการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบ สอบถามด้วย
วิธกี ารของลอว์ฌ ี แล้วจึงจัดพิมพ์แบบสอบถาม
6.1.3 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสง
ผูว้ จิ ยั ทําการสร้างหัวอ่านทีท่ ําขึน้ จากตัวส่งแสงและตัวรับ
แสง ประกอบเป็ นวงจรในแผ่นวงจรพิมพ์และยึดติดกับ
เสือ้ สวมทีท่ ําขึน้ จาก POM [3] (เทอร์โมพลาสติก) ทําการ
สร้างโครงเครื่องทีท่ ําขึน้ จากอะครีลกิ หนา 10 มิลลิเมตร
ประกอบขึน้ รูปด้วยวิธีการกัดและยึดด้วยสกรูสแตนเลส
ขนาด M3 และ M4 ทําการสร้างชุ ดขับเคลื่อนซึ่ง
ประกอบด้ว ยมอเตอร์ไ ฟฟ้ ากระแสตรง ฟ นั เฟื องและ
สายพานขับเคลื่อ น โดยใช้ก ารควบคุ ม ความเร็ว ของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยวงจรพัลส์วดิ ธ์มอดูเลชัน่
6.2 การทดสอบและเก็บบันทึกผล
6.2.1 การทดสอบและเก็บบันทึกผลด้ วยแบบ
สอบถาม ผู้ให้ข้อมูลคือประชากรเชิงจิตวิทยาซึ่งได้แก่
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 3 สาขาวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ไทย-เยอรมั น วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อที่
ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปกติในภาคการศึกษาที่ 1/2556
จํานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.69
6.2.2 การทดสอบและเก็บบันทึกผลด้วยการวัด
แรงดั น ไฟฟ้ าตอบสนองเชิ ง แสง ผู้ วิ จ ั ย ทํ า การวั ด
แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจากคอเล็คเตอร์ของโฟโต้
ทรานซิสเตอร์ท่ีติดกับหัวอ่ านในเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ า
ตอบสนองเชิงแสง แรงดันไฟฟ้า ฯ ทีท่ าํ การวัดได้จากแผ่น
พีวซี ,ี แผ่นคําตอบพลาสติกเปล่าและแผ่นคําตอบพลาสติก
ที่ ร ะบายข้ อ มู ล อย่ า งละ 100 ครั ง้ คํ า นวณค่ า เฉลี่ ย
แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจากแรงดันคอลเล็คเตอร์
(UCE) ของโฟโต้ทรานซิสเตอร์
7. ผลการวิ จยั
7.1 การสร้างแผ่นคําตอบพลาสติกทีใ่ ช้ในการเรียนการ
สอนปรากฏผลดังนี้ แผ่นคําตอบพลาสติกมีสขี าวหนา 0.5
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มิลลิเมตรมีขนาด 70 × 253 มิลลิเมตร ภายในบรรจุ ข้อ
คําถามจํานวน 60 ข้อด้านหน้า 30 ข้อและด้านหลัง 30 ข้อ
แต่ ละข้อมีตัวเลือก 5 ตัวเลือกซึ่งตัวเลือกแบ่ งเป็ นสอง
รูปแบบคือ รูปแบบวงกลม (รูปที่ 1) และรูปแบบสีเ่ หลีย่ ม
(รูปที่ 2)
ทิศทางการป้อนแผ่นคําตอบ

7.2 การวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจาก
แผ่นทดสอบแบบต่าง ๆ ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 1 แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจากแผ่นทดสอบ
แบบที่ 1 (แผ่นพีวซี )ี
แบบที่ 2 (แผ่นคําตอบพลาสติกเปล่า)
แบบที่ 3 (แผ่นคําตอบพลาสติกทีร่ ะบายข้อมูล)

Row 14

Type

Row 10

1
2
3

Row 4
Row 1
Row 14
Row 10
Row 4
Row 1

รูปที่ 1 แผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ูปแบบการระบายคําตอบ
เป็ นวงกลมทิศทางการป้ อนแผ่ นแบบปกติ (บน)
และทิศทางการป้อนแผ่นแบบกลับหัว (ล่าง)
ทิศทางการป้อนแผ่นคําตอบ

N

X

( S .D.)

Status

DATA

Lo
Lo
Hi

0
0
1

100 0.396 (0.015)
100 0.396 (0.015)
100 3.594 (0.020)

จากตารางที่ 1 แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจากแผ่น
ทดสอบแบบที่ 3 มีค่าสูงกว่าแผ่นทดสอบแบบที่ 1, 2
เนื่องจากแผ่นทดสอบแบบที่ 3 เป็ นแผ่นทดสอบทีม่ ขี อ้ มูล
การระบายจึงทําให้มคี ่าแรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงสูง
กว่าแผ่นทีไ่ ม่มขี อ้ มูลการระบาย
การป้อนแผ่นคําตอบพลาสติกเปล่า วัดแรงดันไฟฟ้า
ตอบสนองเชิงแสงของแถบนับ (Row 1), ตัวเลือกคําตอบ
(Row 4) และจุดสิน้ สุดการอ่าน (Row 10) ดังรูปที่ 3
ทิศทางการป้อนแผ่นคําตอบ

Row 14
Row 10
Row 10
Row 4
Row 1

Row 4
Row 1

Row 14
Row 10
Row 4
Row 1

รูปที่ 2 แผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ูปแบบการระบายคําตอบ
เป็ นสี่เหลี่ยมทิศทางการป้อนแผ่นแบบปกติ (บน)
และทิศทางการป้อนแผ่นแบบกลับหัว (ล่าง)

รูปที่ 3 แผ่นคําตอบพลาสติกเปล่า
ตารางที่ 2 แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจากแผ่นคําตอบ
พลาสติกเปล่า (รูปที่ 3) เมื่ออ่านข้อมูล
แถวที่ 1 (แถบนับ)
แถวที่ 4 (ตัวเลือกคําตอบ)
แถวที่ 10 (จุดสิน้ สุดการอ่าน)
Row

N

X

( S .D.)

1 100 3.757 (0.013)
4 100 0.396 (0.015)
10 100 4.082 (0.013)

Status

DATA

Hi
Lo
Hi

1
0
1

จากตารางที่ 2 แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงเมื่ออ่าน
ข้อมูลแถวที่ 1 และ 10 มีค่าเฉลีย่ สูงกว่าแถวที่ 4 เนื่องจาก
แถวที่ 1 เป็ นแถบนับข้อมูล แถวที่ 10 เป็ นจุดสิน้ สุดการ
อ่านข้อมูล
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

การป้ อนแผ่ นคําตอบพลาสติกที่มีการระบายข้อมู ล
คําตอบ (รูปที่ 4 บน) แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงของ
แถบนับ (Row1), ตัวเลือกคําตอบ (Row4) และจุดสิ้นสุด
การอ่าน (Row10) (รูปที่ 4 ล่าง)
ทิศทางการป้อนแผ่นคําตอบ

การป้อนแผ่นคําตอบพลาสติกที่มีรูปแบบการระบาย
คําตอบเป็ นวงกลม ที่มีการระบายข้อมู ลคําตอบ ในทิศ
ทางการป้อนแผ่นแบบปกติและแบบกลับหัว (รูปที่ 5)
ทิศทางการป้อนแผ่นคําตอบ
Row 14
Row 10

Row 10

Row 4
Row 1

Row 4
Row 1

Row 14
Row 10
Row 4
Row 1

Row 1
Row 4
Row 10

รูปที่ 4 แผ่นคําตอบพลาสติกทีร่ ะบายข้อมูล (บน)
แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสง (ล่าง)
ตารางที่ 3 แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจากแผ่นคําตอบ
พลาสติกทีร่ ะบายข้อมูล (รูปที่ 4 บน) เมื่ออ่าน
ข้อมูลแถบนับ (Row1), ตัวเลือกคําตอบ (Row4)
และจุดสิน้ สุดการอ่าน (Row10)
Row

N

X

( S .D.)

1 100 3.757 (.013)
4 100 3.696 (.015)
10 100 4.082 (.013)

Status

DATA

Hi
Hi
Hi

1
1
1

จากตารางที่ 3 แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงเมื่ออ่าน
ข้อมูลแถวที่ 1, 4 และ 10 มีค่าเฉลีย่ สูง (รูปที่ 4 ล่าง)
เนื่องจากแถวที่ 1 เป็ นแถบนับข้อมูลคําตอบ แถวที่ 4 เป็ น
ตัวเลือกทีม่ ขี อ้ มูลการระบาย และแถวที่ 10 เป็ นจุดสิน้ สุด
การอ่าน

รูปที่ 5 แผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ูปแบบการระบายคําตอบ
เป็ นวงกลมที่ระบายข้อมูล ทิศทางการป้ อนแผ่ น
แบบปกติ (บน) และแบบกลับหัว (ล่าง)
ตารางที่ 4 แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจากการอ่าน
ข้อมูลแถวที่ 1-14 เมื่อป้อนแผ่นคําตอบ
พลาสติกทีม่ รี ปู แบบการระบายคําตอบ
เป็ นวงกลมทีร่ ะบายข้อมูลในทิศทาง
การป้อนแผ่นแบบปกติ (รูปที่ 5 บน)
Row

( S .D.)

X

1-13 1,300 3.745 (0.381)
14 100 1.523 (0.015)

Status

DATA

Hi
Lo

1
0

จากตารางที่ 4 แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจากการ
อ่านข้อมูลแถวที่ 1-13 มีค่าสูง อยู่ในสถานะ Hi เนื่องจากมี
ข้อมูลทีร่ ะบาย แต่แถวที่ 14 มีค่าตํ่า อยู่ในสถานะ Lo
เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลทีร่ ะบาย
ตารางที่ 5 แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจากการอ่านข้อมูล
แถวที่ 1-14 เมื่อป้อนแผ่นคําตอบพลาสติก
ทีม่ รี ปู แบบการระบายคําตอบเป็ นวงกลม
ทีร่ ะบายข้อมูลในทิศทางการป้อนแผ่น
แบบกลับหัว (รูปที่ 5 ล่าง)
Row

1
2-14
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N

N

X

( S .D.)

100 0.804 (0.017)
1,300 4.073 (0.149)

Status

DATA

Lo
Hi

0
1
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จากตารางที่ 5 แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจากการ
อ่านข้อมูลแถวที่ 2-14 มีค่าสูง อยู่ในสถานะ Hi เนื่องจากมี
ข้อมูลที่ระบาย แต่แถวที่ 1 มีค่าตํ่า อยู่ในสถานะ Lo
เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลทีร่ ะบาย
การป้อนแผ่นคําตอบพลาสติกที่มีรูปแบบการระบาย
คําตอบเป็ นสี่เหลี่ยม ที่มีการระบายข้อมูลคําตอบ ในทิศ
ทางการป้อนแผ่นแบบปกติและแบบกลับหัว (รูปที่ 6)
ทิศทางการป้อนแผ่นคําตอบ

Row 14
Row 10
Row 4
Row 1
Row 14
Row 10
Row 4
Row 1

รูปที่ 6 แผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ูปแบบการระบายคําตอบ
เป็ นสีเ่ หลี่ยมที่ระบายข้อมูล ทิศทางการป้อนแผ่น
แบบปกติ (บน) และแบบกลับหัว (ล่าง)
ตารางที่ 6 แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจากการอ่าน
ข้อมูลแถวที่ 1-14 เมื่อป้อนแผ่นคําตอบ
พลาสติกทีม่ รี ปู แบบการระบายคําตอบ
เป็ นสีเ่ หลีย่ มทีร่ ะบายข้อมูลในทิศทางการป้อน
แผ่นแบบปกติ (รูปที่ 6 บน)
Row

1-13
14

N

X

( S .D.)

1,300 3.938 (0.265)
100 1.923 (0.015)

Status

DATA

Hi
Lo

1
0

จากตารางที่ 6 แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจากการ
อ่านข้อมูลแถวที่ 1-13 มีค่าสูง อยู่ในสถานะ Hi เนื่องจากมี
ข้อมูลทีร่ ะบาย แต่แถวที่ 14 มีค่าตํ่า อยู่ในสถานะ Lo
เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลทีร่ ะบาย

ตารางที่ 7 แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจากการอ่าน
ข้อมูลแถวที่ 1-14 เมื่อป้อนแผ่นคําตอบ
พลาสติกทีม่ รี ปู แบบการระบายคําตอบ
เป็ นสีเ่ หลีย่ มทีร่ ะบายข้อมูลในทิศทาง
การป้อนแผ่นแบบกลับหัว (รูปที่ 6 ล่าง)
Row

1
2-14

N

X

( S .D.)

100 1.120 (0.000)
1,300 4.055 (0.252)

Status

DATA

Lo
Hi

0
1

จากตารางที่ 7 แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจากการ
อ่านข้อมูลแถวที่ 2-14 มีค่าสูง อยู่ในสถานะ Hi เนื่องจากมี
ข้อมูลที่ระบาย แต่แถวที่ 1 มีค่าตํ่า อยู่ในสถานะ Lo
เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลทีร่ ะบาย
ตารางที่ 8 ผลเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสง
เมื่อป้อนแผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ปู แบบ
การระบายคําตอบเป็ นวงกลมทีร่ ะบายข้อมูล
ในทิศทางการป้อนแผ่นคําตอบแบบปกติกบั
แบบกลับหัว (รูปที่ 5)
การป้อนแผ่นคําตอบ N
X ( S .D.) Status DATA
แบบปกติ
1,400 3.586 (0.680) Hi
1
แบบตรงข้าม
1,400 3.840 (0.854) Hi
1

จากตารางที่ 8 ค่าเฉลีย่ แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสง
ในทิศทางการป้อนแผ่นคําตอบแบบปกติกบั แบบกลับหัว
คือ 3.586 และ 3.840 ตามลําดับ อยู่ในสถานะ Hi ทัง้ สอง
แบบ แสดงให้เห็นว่า แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงเมื่อ
ป้อนแผ่นคําตอบพลาสติกที่มีรูปแบบการระบายคําตอบ
เป็ นวงกลม ทีร่ ะบายข้อมูล ในทิศทางการป้อนแผ่นคําตอบ
แบบปกติกบั แบบกลับหัวมีความแตกต่างกันน้อยมาก
ตารางที่ 9 ผลเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสง
เมื่อป้อนแผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ปู แบบ
การระบายคําตอบเป็ นสีเ่ หลีย่ มทีร่ ะบายข้อมูล
ในทิศทางการป้อนแผ่นคําตอบแบบปกติกบั
แบบกลับหัว (รูปที่ 6)
การป้อนแผ่นคําตอบ N
X ( S .D.) Status DATA
แบบปกติ
1,400 3.794 (0.578) Hi 1
แบบตรงข้าม
1,400 3.846 (0.794) Hi 1
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จากตารางที่ 9 ค่าเฉลีย่ แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสง
ในทิศทางการป้อนแผ่นคําตอบแบบปกติกบั แบบกลับหัว
คือ 3.794 และ 3.846 ตามลําดับ อยู่ในสถานะ Hi ทัง้ สอง
แบบ แสดงให้เห็นว่า แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงเมื่อ
ป้อนแผ่นคําตอบพลาสติกที่มีรูปแบบการระบายคําตอบ
เป็ นสี่เหลี่ยม ที่ระบายข้อมู ล ในทิศทางการป้ อนแผ่ น
คํ าตอบแบบปกติ ก ับแบบกลับหัวมี ความแตกต่ างกัน
น้อยมาก
การป้อนแผ่นคําตอบพลาสติกที่มีรูปแบบการระบาย
คําตอบเป็ นวงกลมและสีเ่ หลีย่ มทีม่ กี ารระบายข้อมูลคําตอบ
เมื่อป้อนแผ่นคําตอบในทิศทางปกติ (รูปที่ 7)
ทิศทางการป้อนแผ่นคําตอบ
Row 14

ตอบสนองเชิงแสงจากการป้อนแผ่นคําตอบพลาสติกที่ม ี
รูปแบบการระบายคําตอบเป็ นวงกลมและสีเ่ หลีย่ มทีร่ ะบาย
ข้อมูล เมื่อป้อนแผ่นคําตอบในทิศทางปกติมคี วามแตกต่าง
กันน้อยมาก
การป้อนแผ่นคําตอบพลาสติกที่มีรูปแบบการระบาย
คําตอบเป็ นวงกลมและสีเ่ หลีย่ มทีม่ กี ารระบายข้อมูลคําตอบ
เมื่อป้อนแผ่นคําตอบในทิศทางกลับหัว (รูปที่ 8)
ทิศทางการป้อนแผ่นคําตอบ
Row 14
Row 10
Row 4
Row 1
Row 14
Row 10

Row 10

Row 4
Row 1

Row 4
Row 1
Row 14
Row 10
Row 4
Row 1

รูปที่ 7 แผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ูปแบบการระบายคําตอบ
เป็ นวงกลมที่ระบายข้อมู ล (บน) และสี่เหลี่ยมที่
ระบายข้อมูล (ล่าง) เมื่อป้อนแผ่นคําตอบในทิศทาง
ปกติ
ตารางที่ 10 ผลเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสง
จากการป้อนแผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ปู แบบ
การระบายคําตอบเป็ นวงกลมและสีเ่ หลีย่ ม
ทีร่ ะบายข้อมูลเมื่อป้อนแผ่นคําตอบในทิศทาง
ปกติ (รูปที่ 7)
รูปแบบการระบาย N
X ( S .D.) Status DATA
วงกลม
1,400 3.586 (0.680) Hi
1
สีเ่ หลีย่ ม
1,400 3.794 (0.578) Hi
1

จากตารางที่ 10 ค่าเฉลีย่ แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสง
จากการป้อนแผ่นคําตอบพลาสติกที่มรี ูปแบบการระบาย
คําตอบเป็ นวงกลมและสีเ่ หลีย่ มทีร่ ะบายข้อมูลเมื่อป้อนแผ่น
คําตอบในทิศทางปกติคอื 3.586 และ 3.794 ตามลําดับ อยู่
ในสถานะ Hi ทัง้ สองรูปแบบ แสดงให้เห็นว่าแรงดันไฟฟ้า
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รูปที่ 8 แผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ูปแบบการระบายคําตอบ
เป็ นวงกลมที่ระบายข้อมูล (บน) และสี่เหลี่ยมที่
ระบายข้อมูล (ล่าง) เมื่อป้อนแผ่นคําตอบในทิศทาง
กลับหัว
ตารางที่ 11 ผลเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสง
จากการป้อนแผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ปู แบบ
การระบายคําตอบเป็ นวงกลมและสีเ่ หลีย่ ม ที่
ระบายข้อมูล เมื่อป้อนแผ่นคําตอบในทิศทาง
กลับหัว (รูปที่ 8)
รูปแบบการระบาย N
X ( S .D.) Status DATA
วงกลม
1,400 3.840 (0.854) Hi 1
สีเ่ หลีย่ ม
1,400 3.846 (0.794) Hi 1

จากตารางที่ 11 ค่าเฉลีย่ แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสง
จากการป้อนแผ่นคําตอบพลาสติกที่มรี ูปแบบการระบาย
คําตอบเป็ นวงกลมและสี่เหลี่ยม ที่ระบายข้อมูล เมื่อป้อน
แผ่ น คํ า ตอบในทิ ศ ทางกลั บ หั ว คื อ 3.840 และ 3.846
ตามลําดับ อยู่ในสถานะ Hi ทัง้ สองรูปแบบ แสดงให้เห็นว่า
แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงจากการป้อนแผ่นคําตอบ
พลาสติกที่มีรู ปแบบการระบายคํ าตอบเป็ นวงกลมและ
สีเ่ หลี่ยม ที่ระบายข้อมูล เมื่อป้อนแผ่นคําตอบในทิศทาง
กลับหัวไม่แตกต่างกัน
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7.3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการ
ใช้แผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ูปแบบการระบายคําตอบเป็ น
วงกลมและสีเ่ หลีย่ ม ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 12 ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อ
การใช้แผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ปู แบบการ
ระบายคําตอบเป็ นวงกลมและสีเ่ หลีย่ ม
ความพึงพอใจรูปแบบคําตอบ
วงกลมมากกว่าสีเ่ หลีย่ ม
สีเ่ หลีย่ มมากกว่าวงกลม
วงกลมและสีเ่ หลีย่ มพอ ๆ กัน
รวม

จํานวน (คน)
64
27
14
105

ร้อยละ
60.95
25.71
13.33
100.00

จากตารางที่ 12 ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มตี ่อการใช้แผ่นคําตอบพลาสติกที่ม ีรูปแบบการระบาย
คําตอบเป็ นวงกลมและสีเ่ หลีย่ ม ผลปรากฏว่าความพึงพอใจ
สูงสุดคือ รูปแบบวงกลมมากกว่าสีเ่ หลี่ยม คิดเป็ นร้อยละ
60.95 รองลงมาคือความพึงพอใจรูปแบบสีเ่ หลีย่ มมากกว่า
วงกลม คิดเป็ นร้อยละ 25.71 และทีเ่ หลือคือความพึงพอใจ
รูปแบบวงกลมและสีเ่ หลีย่ มพอ ๆ กัน คิดเป็ นร้อยละ 13.33
8. สรุปผลวิจยั
ผลวิจยั พบว่า 1) สถานะแรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสง
จากแผ่นคําตอบพลาสติกทีม่ รี ปู แบบการระบายคําตอบเป็ น
วงกลมและสีเ่ หลี่ยมไม่แตกต่ างกัน 2) นักเรียนมีความ
พึงพอใจการระบายคําตอบรูปแบบวงกลมมากทีส่ ดุ
9. อภิ ปรายผลวิ จยั
จากผลวิจยั แรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสง เมื่อป้อน
แผ่ น คํ า ตอบพลาสติ ก ที่ ร ะบายข้ อ มู ล ในทิ ศ ทางปกติ
(รูปแบบวงกลม X = 3.586, ( S .D.) = 0.680) (รูปแบบ
สีเ่ หลีย่ ม X = 3.794, ( S .D.) = 0.578) เมื่อป้อนในทิศทาง
กลับหัว (รูปแบบวงกลม X = 3.840, ( S .D.) = 0.854)
(รูปแบบสีเ่ หลีย่ ม X = 3.846, ( S .D.) = 0.794) ไม่แตกต่าง
กันอาจเป็ นเพราะสาเหตุท่ี 1) ความเข้มแสงจากตัวส่งแสง
(แอลอีดี) มีค่ าไม่ เท่ากันเนื่ องมาจากกฎระยะทางผกผัน
กําลังสอง สาเหตุท่ี 2) การสกรีนสีดาํ ทึบแสงในตําแหน่งการ
อ่ านข้อ มู ลของด้ านหน้ าแผ่ นคํ าตอบมี ความหนากว่ า
ด้านหลังของแผ่นคําตอบ
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นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจรู ป แบบวงกลมมากกว่ า
สีเ่ หลี่ยม ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะความคุ้นเคยต่ อการใช้แผ่น
คําตอบรูปแบบวงกลม
10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ นี้
การทํ า สีดํ า ทึบ แสงในตํ า แหน่ ง การอ่ า นข้อ มู ล ทัง้
ด้านหน้าและด้านหลังแผ่นคําตอบพลาสติกเพื่อการเก็บ
บันทึกผลค่าแรงดันไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสง ควรใช้วธิ ี
การพิมพ์ เนื่องจากวิธกี ารพิมพ์ด้วยหมึกสามารถควบคุม
ปริมาณของนํ้ าหมึกและให้ความสมํ่าเสมอในการพิมพ์
มากกว่ าวิธีการสกรีนด้วยมือ ซึ่งจะส่ งผลให้ค่ าแรงดัน
ไฟฟ้าตอบสนองเชิงแสงมีค่าใกล้เคียงกันทัง้ ด้านหน้ า
และด้านหลังของแผ่นคําตอบพลาสติก
10.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
แผ่นคําตอบพลาสติกทีท่ ําการสกรีนตัวอักษร ข้อความ
หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ลงในแผ่นอย่างสมบูรณ์แล้ว ควรมี
การเคลือบทับด้วยฟิ ล์มใสแบบบาง ๆ อีกชัน้ หนึ่ งเพื่อ
ป้ องกันการหลุ ดลอกจากการลบ หรือเมื่อมีการนํ าแผ่ น
คําตอบพลาสติกกลับมาใช้งานซํ้ากันหลาย ๆ ครัง้
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