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ประเภทงานวิจัย  วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)  
 
บทคัดย่อ   
  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกต่อวงจรขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส เพ่ือให้นักศึกษาต่อวงจรได้
ถูกต้องและเข้าใจหลักการท างานจริง 
             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกต่อวงจรขดลวดมอเตอร์ 3 
เฟส  เพื่อให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา
2560 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จ านวน 10 คน ต่อวงจรได้ถูกต้อง ให้นักศึกษาน าอุปกรณ์มาใช้งาน
จริงและเพ่ือที่จะให้รู้หลักการท างานของอุปกรณ์ที่ถูกต้องยิ่งขึ้น โดยการใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละในการท า
แบบทดสอบและการปฏิบัติ 
              ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   ผลสัมฤทธิ์ของชุดฝึกต่อวงจรขดลวดมอเตอร์ 3 เฟสหลังการหา
ประสิทธิภาพของชุดฝึกต่อวงจรขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าของประสิทธิภาพเท่ากับ 84/87 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้  ซึ่งหมายถึง นักศึกษาในระดับชั้น ปวช. 2 ควรน าชุดฝึกมาใช้ในกลุ่มของ
ผู้เรียนเพราะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านการปฏิบัติเป็นอย่างดี  
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  
  ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษามีความเจริญก้าวหน้าและได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วการเรียน
การสอนที่ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีบทบาทส าคัญอย่างสูงในสังคมการศึกษาทั้งในระบบการศึกษาและ
นอกระบบการศึกษา ทุกประเทศต่างก็มีการพัฒนาสื่อการศึกษาของตนเองให้มีความหลากหลายและทันสมัย
อยู่เสมอ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการส่งผลให้ครูผู้สอนต้องผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดกับสภาพการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้ และเข้าใจในเนื้อหาวิชาของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี
ที่สุด   
              จากการส ารวจและสอบถามอาจารย์ผู้สอนในแผนกไฟฟ้าก าลัง วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และ
ประสบการณ์ของผู้วิจัย พบว่า การสอนวิชานี้มีบางเนื้อหาวิชาที่ไม่สามารถให้ค าอธิบายได้ชัดเจน  และเป็น
การยากที่จะอธิบายให้เหมือนกับการได้ทดลองปฏิบัติจริง  
              จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความต้องการสร้างชุดฝึกต่อวงจรขดลวดมอเตอร์ 1 
เฟส   ในวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ 
เนื้อหาได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจ สามารถน า ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน ตลอดจนผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะด้านปฏิบัติอันเป็นรากฐานที่น า ไปสู่การมีศักยภาพ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝึกต่อวงจรขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส ให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน  
 
สมมติฐานการวิจัย  
  ชุดฝึกต่อวงจรขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส มีประสิทธิภาพในการสอน ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และ
ทักษะตามเกณฑ์ มีค่าผลวิเคราะห์การทดลองก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 80/80 จากการท าใบงานและการปฏิบัติ
ต่อวงจร 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

ชุดฝึกเป็นเนื้อหาวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่องการต่อวงจรใช้งานเพ่ือน าไปใช่ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคัดจากกลุ่มเป้าหมายจ านวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช . 1 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  
  1. ศึกษาหลักการท างานของขดลวดในมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 

2. ศึกษาหลักการต่อวงจรภายในของขดลวดในมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสเพ่ือที่จะให้เกิดประสิทธิภาพของ
การเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จากแผนการเรียน  
  3. ใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีและการปฏิบัติการต่อวงจรอย่างถูกต้อง  
 

ประเภทกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร เป็นนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 จ านวน 10 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
 

ความส าคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกต่อวงจรขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส เพ่ือให้นักเรียน

รู้จักขดลวดภายในมอเตอร์ 3 เฟสและเข้าใจหลักการท างานของวงจรขดลวดภายในมอเตอร์ 3 เฟส ท าให้ต่อ
วงจรได้อย่างถูกต้อง 

 
นิยามค าศัพท์ 
 มอเตอร์ 3 เฟส  หมายถึง อุปกรณ์ที่ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลโดยใช้ระบบไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟส 
 ขดลวดภายในมอเตอร์ 3 เฟส  หมายถึง ขดลวดสามชุดที่อยู่ภายในมอเตอร์สามเฟส  แต่ละชุดต่อเข้า
กับแหล่งจ่ายแรงดันระบบ 3 เฟส  ให้ก าลังวัตต์สูงเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (2104-2008)  
จุดประสงค์รายวิชา  

          1.รู้เข้าใจชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักการท างานและคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
1 เฟส และ 3 เฟส 
          2.มีทักษะในการตรวจซ่อมมอเตอร์การถอดประกอบ การพันขดลวด การต่อวงจรการทดสอบ และ
การบ ารุงรักษา 
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          3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ 
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานรายวิชา  
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสและ 
3 เฟสชนิดต่าง ๆ 
         2. ถอดและประกอบ ชิ้นส่วน พันขดลวดและต่อวงจรของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 
3 เฟส 
         3. วัดและทดสอบหาคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส 
         4. ใช้งานและบ ารุงรักษาการตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส 
ค าอธิบายรายวิชา  
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด โครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 3 
เฟส และมอเตอร์ไฟฟ้าหลายความเร็ว หลักการท างาน การกลับทิศทางการหมุน คุณลักษณะการน าไปใช้งาน
และ บ ารุงรักษา การตรวจซ่อมมอเตอร์ การถอดประกอบและการพันขดลวดและทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส 
 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  หมายถึง  มอเตอร์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ  เป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่
ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล  ส่วนที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าคือขดลวดในสเตเตอร์
และส่วนที่ท าหน้าที่ให้พลังงานกล คือ ตัวหมุนหรือโรเตอร์  ซึ่งเมื่อขดลวดในสเตเตอร์ได้รับพลังงานไฟฟ้าก็จะ
สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาในตัวที่อยู่กับที่หรือสเตเตอร์  ซึ่งสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้จะมีการเคลื่อนที่หรือหมุน
ไปรอบๆสเตเตอร์เนื่องจากการต่างเฟสของกระแสไฟฟ้าในขดลวดและการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้า 
ในขณะที่สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ไปสนามแม่เหล็กจากขั้วเหนือก็จะพุ่งเข้าหาขั้วใต้ ซึ่งจะไปตัดกับตัวน าที่เป็น
วงจรปิดหรือขดลวดกรงกระรอกของตัวหมุนหรือโรเตอร์ท าให้เกิดการเหนี่ยวน าของกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวด
ของโรเตอร์ ซึ่งสนามแม่เหล็กของโรเตอร์นี้จะเคลื่อนที่ตามทิศทางการเคลื่อนที่จองสนามแม่เหล็กที่สเตเตอร์  
ก็จะท าให้โรเตอร์ของมอเตอร์เกิดจะพลังงานกลสามารถน าไปขับภาระที่ต้องการหมุนได้ 
 2 ขดลวดภายในมอเตอร์ 3 เฟส 
มอเตอร์เหนี่ยวน า  3 เฟส ที่สเตเตอร์มีขดลวดพันอยู่ 3 ชุด หรือ 3 เฟส  ซึ่งแต่ละเฟสจะท ามุมห่างกัน 120 
องศาไฟฟ้า และขดลวดแต่ละเฟสจะต่ออนุกรมกันเหมือนกับขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่ องก าเนิดไฟฟ้า
กระแสสลับ  แต่ละเฟสมีกลุ่มของขดลวดอีก เช่น  มอเตอร์ที่มี 36 สลอต (Slot) 4 ขั้วแม่เหล็ก (Pole) 3 เฟส 
(Phase)  จ านวนสลอตต่อขั้ว (Slot/Pole) จะมีค่าเท่ากับ 9 สลอต  ดังนั้นจ านวนกลุ่มของขดลวดในหนึ่ง
ขั้วแม่เหล็กต้องเท่ากับ 9 ขด  และแบ่งจ านวนกลุ่มของขดลวดต่อหนึ่งเฟสจะมีค่าเป็น 3 ขด  ในการพันขดลวด
ทั้งสามขดของแต่ละเฟสนี้จะพันลงสลอตเรียงกันไป 3สลอต  และการพันขดลวดทั้ง 9 ขดในหนึ่งขั้วจะพันเรียง
กันไป 9 สลอต 
 3  การต่อมอเตอร์สามเฟสใช้งาน 
การต่อใช้งานมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส โดยที่สเตเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟสมีขดลวดพันอยู่ 3 ชุด คือ
เฟส A, B และ C สามารถน ามาต่อใช้งานได้ 2 แบบ คือ การต่อใช้งานแบบสตาร์และแบบเดลต้า การจะต่อ
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มอเตอร์ใช้งานแบบใดจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่แผ่นป้ายของมอเตอร์และระบบไฟฟ้าของ
ประเทศนั้นๆ  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นภัทร (2534) ได้ท า การวิจัยการสร้างและทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดประลองเรื่องมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาแผนกไฟฟ้าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาเขตนนทบุรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 32 คน โดยแบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมกลุ่มละ 16 คน กลุ่มควบคุมสอนโดยไม่ใช้ชุดประลองเรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสกลุ่ม 
ทดลองใช้ชุดประลอง ผลการวิจัย พบว่า ความเที่ยงตรงของชุดประลองเกินกว่ าหรือเท่ากับร้อยละ 90 และ
นักศึกษากลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกันแต่สูงกว่าเกณฑ์ก าหนด อย่างไรก็
ตามกลุ่มทดลองใช้เวลาในการเรียนน้อยกว่ากลุ่มควบคุมคือ ใช้เวลา10 ใน 17 สัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย  

สุเทพ (2532) ได้ท า การวิจัยการสร้างชุดประลองเรื่องงานฉีดพลาสติกตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน (Posttest) ของ
นักศึกษาเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 82 และการทดสอบ ภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในงานวิจัย (80%) ที่ความเชื่อม่ัน 95%  

ปกาศิต (2535) ได้ท า การวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แผนกไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ านวน 32 คน ผลการวิจัยพบว่า  
ชุดประลองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.79/80.64 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  
ของการวิจัย  

สุวิทย์ (2533) ได้ท า การวิจัยการสร้างชุดประลองเรื่อการท า ความเย็น ตามหลักสูตรปริญญาตรี  
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
วิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ จ านวน 20 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความ  
เห็นสอดคล้องกันว่า ชุดประลองที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นในครั้งนี้ ทางด้านใบประลอง ประสิทธิภาพ  
ทางการสอนและคุณลักษณะของชุดประลองอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากผลของคะแนนที่ได้จาก  
ใบประเมินผลการปฏิบัติประลองการท า ความเย็นเฉลี่ยร้อยละ 85.6 และข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังจากนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติการประลองการท า ความเย็นแล้วเฉลี่ย
ร้อยละ 71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในสมมติฐานของการวิจัย 70/70  
 
ศึกษาเพื่อเตรียมการวิจัย  
การศึกษาเพ่ือการวิจัย ผู้วิจัยได้ด า เนินการดังต่อไปนี้  

1.ศึกษาหลักสูตร โดยการน า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลังส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามาศึกษาหารายละเอียดของหัวข้อวิชา และก าหนดกรอบ 
ของเนื้อหาวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

2. ศึกษาเอกสารต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาทฤษฏีมอเตอร์  3 เฟส พร้อมทั้งออกแบบ
และค้นหาวงจรที่ใช้ในการทดลองทุก ๆ ใบทดลองท่ีใช้ได้จริงและตรงตามเนื้อหาในหลักสูตร  
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3. ศึกษาวิธีการออกแบบข้อสอบ การวัดผล ระเบียบวิธีการวิจัยจากหนังสือ ต ารา และ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางสถิติ และการวิจัย  

 
การสร้างเครื่องมือ  

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยชุดทดลอง ใบเนื้อหา แบบฝึกหัด ใบงาน และ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยดังนี้  

1. การสร้างชุดฝึกต่อวงจรขดลวดมอเตอร์  3 เฟส   
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1. การสร้างชุดฝึกต่อวงจรขดลวดมอเตอร์  3 เฟส  หมายถึง ชุดฝึกที่ผู้พัฒนาสร้างข้ึน  
เพ่ือให้นักศึกษาใช้ทดลองร่วมกับเนื้อหา แบบฝึกหัด และใบงาน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 
เฟส ผู้วิจัยได้ด า เนินการสร้างชุดทดลองตามล าดับขั้นตอน  
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติ ผู้วิจัยเริ่มจากการก าหนดวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม และด าเนินการออกแบบและสร้างใบงานซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขการออกแบบวงจรและรายการ
ประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยประเมินผลตามแนวทางของ Cronbach ที่ให้ความหมายของทักษะว่าเป็นการปฏิบัติที่
เกิดจากการเรียนรู้สามารถจะกระท า ได้โดยแทบจะไม่ต้องใช้ความคิด ซึ่งการปฏิบัติอย่างมีทักษะต้องอาศัย 
พัฒนาการของกระบวนการเรียนรู้ และกลไกของกล้ามเนื้อในการปฏิบัติการ โดยสามารถสังเกตได้จากเกณฑ์ 
4 ประการ คือ ความเร็ว (Speed) ความแม่นย า (Accuracy) ลักษณะท่าทาง (From) และความคล่องตัว 
(Adaptability) กล่าวคือ วิเคราะห์หลักสูตรและก าหนดวัตถุประสงค์ได้แบบทดสอบที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้า ชั้น ปวช.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกจ านวนของกลุ่มที่เข้าร่วมการ
เรียนจ านวน 10 คน  

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล 
1 18114              นายครรชิต   ศรีสขุ 
2 18131              นายศราวุธ  อยู่ดีรัมย์ 
3 18135              นายชยุต   บวรธรรมจักร 
4 18141              นายอัครยา   สิงบริคัณ 
5 18145              นางสาวลักษิกา   น้อยสังข์ 
6 18161              นายภพพิพัฒน์   ลัภยพร 
7 18162              นายพรชัย   กัญญาค า 
8 18191              นางสาวปาริฉัตร    มั่งสิน 
9 18201              นายณัฐศักดิ์   จาดฤทธิ์ 
10 18373              นายเอกณัฐ   ศาสตร์เปี่ยม 
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2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้ชุดฝึกต่อวงจรขดลวดมอเตอร์  3 เฟส   

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยมีดังนี้  
ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน ระยะเวลาในการ

ทดลอง 50 นาทีด าเนินการดังนี้  
1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายเนื้อหาโดยสรุประยะเวลาประมาณ 10 นาที  
2. ให้กลุ่มทดลองใช้ชุดทดลอง โดยใช้ใบงานจ านวน 20 นาที ชั่วโมง ในส่วนใบงานเมื่ อท า การต่อ

วงจรเสร็จ ต้องท า การบันทึกผล พร้อมทั้งสรุปผลการทดลองให้แล้วเสร็จ ในขั้นตอนนี้เนื่องจากชุดทดลองของ
ผู้วิจัยมีอยู่ชุดเดียว นักศึกษาจึงต้องผลัดกันต่อวงจรทีละคน โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้จัดล าดับให้นักศึกษาท า 
การทดลองโดยจัดล าดับจากเลขที่ นักศึกษาบางส่วนที่เหลือให้นั่งศึกษาขั้นตอนการต่อวงจรขดลวดมอเตอร์ 3 
เฟสในใบงานจนกว่าจะเสร็จ การท า เช่นนี้เป็นการวางแผนการใช้ชุดทดลองให้นักศึกษาทุกคนมีกิจกรรมท าอยู่
ตลอด  

3. สอบปฏิบัตินักศึกษาโดยใช้เวลาในการสอบปฏิบัติ 20 นาที  
4. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนที่ได้จากการท าใบงาน ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ

ของชุดทดลอง กระบวนการด าเนินการทดลอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และการทดลองจากกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์

หาค่าเฉลี่ยโดยน าเสนอเป็นตาราง  
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1.หาค่าร้อยละ ( % ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตรร้อยละ = 100 xคะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม 
  

 
 

2.การหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง (เสาวณีย์, 2528: 295)  
 

100
A

N

X

E1 



                                         
100

B

N

Y

E 2 



 
 

เมื่อ  E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึกหัดและ 
ใบงานทั้งหมด  

   E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทั้งหมดและใบงาน  
           ∑X หมายถึง คะแนนรวมของแบบฝึกหัดและใบงาน  
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            ∑Y หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และสอบปฏิบัติต่อวงจรขดลวดมอเตอร์ 3 
เฟส  
               A หมายถึง คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดและใบงาน  
               B หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และสอบปฏิบัติต่อวงจรขดลวดมอเตอร์ 3 
เฟส  
               N หมายถึง จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 
ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึก  
 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกตามเกณฑ์ 80/80  

80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจาก จ านวน
ค าตอบที่นักเรียนท า ถูกต้อง หลังการท าใบงานทั้งหมด  

80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากจ านวน ค าตอบที่
นักเรียนท า ถูกต้อง หลังการสอบปฏิบัติต่อวงจร  

ตาราง  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึก 
รายการ N คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

คะแนนจากการท าใบงาน 10 84 8.4 84 
คะแนนจากการสอบปฏิบัติต่อวงจรขดลวด  10 87 8.7 87 

 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 สรุปผลการวิจัย  

ประสิทธิภาพของชุดฝึกต่อวงจรขดลวดมอเตอร์ 3 เฟสที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าของประสิทธิภาพเท่ากับ 
84/87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้  

 
อธิปรายผลการวิจัย  

จากการวิจัยพบว่าชุดฝึกต่อวงจรขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  
ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 80/80 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการท าใบงาน คิด
เป็นร้อยละมีค่าเท่ากับ 84 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละมีค่าเท่ากับ 87 ซึ่งได้ตาม
เกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ทั้งสิ้น  
 
ข้อเสนอแนะ  

ควรน าชุดฝึกมาใช้ในกลุ่มของผู้เรียนเพราะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านการปฏิบัติเป็นอย่างดี  
 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
น าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการต่อวงจรภายในขดลวดมอเตอร์ 3 เฟสของนักเรียนในชั้น
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