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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกต่อวงจรเรื่อง “การต่อวงจรสตาร์ท
มอเตอร์” ในรายวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(2104-2009)  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 
2 ห้อง 5 สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกและเพ่ือทราบแนวทางแก้ไขปัญหาการต่อวงจร
มอเตอร์เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในการต่อวงจรสตาร์มอเตอร์มากขึ้น โดยนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัยได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก สาขาวิชาไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 
ห้อง 5  จ านวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก สาขาวิชา
ไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ห้อง 5 ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจในการต่อวงจรสตาร์มอเตอร์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  

จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ 2 ห้อง 5 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ส่วน
ใหญ่สามารถต่อวงจรสตาร์มอเตอร์ได้ คิดเป็นร้อยละ 83.80 โดยนักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานคิดเป็นร้อยละ 
78.76 และสามารถปฏิบัติงานการต่อวงจรสตาร์มอเตอร์ร้อยละ 69.75 โดยจะเห็นได้ว่านักศึกษามีความถนัด
ในการใช้เครื่องมือและการต่อวงจรได้เป็นอย่างดี แต่ความสามารถในการปฏิบัติงานการใช้ไทเมอร์รีเลย์ควร
แก้ไขโดยให้นักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติงานการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์แบบอัตโนมัติโดยใช้รีเลย์ตั้งเวลาเป็น
ประจ าจนมีทักษะและมีความเข้าใจการต่อวงจรสตาร์มอเตอร์ที่ถูกต้อง 
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  

การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องค านึงถึง
ผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากการที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนการสอน ผู้เรียนเป็นผู้ชี้วัดในการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ การต่อวงจรสตาร์มอเตอร์เป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งได้ถูกน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายในชีวิตประจ าวัน เช่น ระบบลิฟต์  บรรไดเลื่อน สิ่งนี้ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการเรียน
การสอนวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เพราะเป็นวิชาชีพที่ต้องทาการฝึกฝนและปฏิบัติ การพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียน เพ่ือให้เกิดความช านาญในการท างานทางด้านไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ประณีตเรียบร้อย และมีคุณภาพ 
ตามอัตลักษณ์ของช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

ซึ่งในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกมุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาตัวเองและ  ประสบผลส าเร็จ
โดยการฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ โดยเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ การพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพของ
ผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า จะต้องมีความสามารถในการใช้งานเครื่องมือ
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วัดได้ถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานทางทักษะวิชาชีพ แต่ยังมีนักศึกษา
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลังยังขาดทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากนักศึกษายังขาดความเข้าใจและความสนใจในการเรียน ผู้จัดท างานวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
สภาพปัญหาความสามารถในการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าของนักศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนในสาขาวิชาไฟฟ้า
ก าลัง เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ประสบความส าเร็จในด้านการเรียนรู้และมีความช านาญในการใช้เครื่องมือ
ได้ถูกต้องและปลอดภัย 
   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความสามารถในการต่อวงจรสตาร์มอเตอร์ ไฟฟ้าของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ห้อง 5  

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
          
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ห้อง 5 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก ห้องที่ใช้ในการสอนและปฏิบัติในการต่อวงจรสตาร์มอเตอร์ห้อง 1416 ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น 
 
 
แนวคิด/ทฤษฎี 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
   1.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
      ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขอน าเสนอตามล าดับดังนี้ 

1.1  ทฤษฎีความถนัด  
1.2  ทักษะการเรียนรู้  
1.3  การฝึกและการพัฒนาทักษะ  
1.4  การต่อวงจรสตาร์มอเตอร์  
1.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกต่อวงจรเรื่อง 

“การต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์” 

ตัวแปรตาม 
แก้ไขปัญหานักเรียนมีความ
เข้าใจในการต่อวงจรมอเตอร์ 
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1.1  ทฤษฎีความถนัด  
ผู้ศึกษาสรุปได้ว่าความรู้ ทักษะ ในด้านต่าง ๆ ของบุคคลที่เกิดจากการสั่งสมการเรียนรู้และ

ประสบการณ ์อันจะส่งผลต่อระดับความสามารถในการที่จะเรียนรู้และประสบความส าเร็จในอนาคต ในงานซึ่ง
ต้องใช้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับความรู้และทักษะ 
1.2  ทักษะการเรียนรู้  

ผู้ศึกษาสรุปว่า ทักษะการเรียนรู้ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม ที่ได้รับมาจาก
ประสบการณ์ ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเกิดขึ้นได้จากพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย การเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเกิดขึ้นได้จากสิ่งเร้าและการตอบสนอง ดังนั้นทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนได้ ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การจัดสภาพที่เหมาะสมส าหรับการ
เรียนการสอน การจูงใจ การรับรู้ การเสริมแรง การถ่ายโยงการเรียนรู้ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลต่อการจัดสภาพที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ เพ่ือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
1.3  การฝึกและการพัฒนาทักษะ  

ผู้ศึกษาสรุปว่า การฝึกและการพัฒนาทักษะเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความสามารถใน
การท างานให้เกิดความมีประสิทธิผลที่มีการวางแผนไว้ การพัฒนาทักษะเกิดจากการสระสมประสบการณ์ จาก
การเรียนรู้ ทั้งการเรียน การท างานในชีวิตประจ าวัน มาปรับคิดและแก้ไข ให้เกิดประโยชน์จากการน ามาใช้ใน
งานนั้น ๆ ให้เป็นปัจจุบันและน ามาใช้ได้จริง เพ่ือให้เกิดความช านาญในการด้านนั้น ๆ 
1.4  การต่อวงจรสตาร์มอเตอร์  

ผู้ศึกษาสรุปว่า การต่อวงจรสตาร์มอเตอร์ เป็นวงจรที่ใช้ในการสตาร์มอเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส 
โดยทั่วไปแล้วจะนิยมไปใช้ในอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 

- ระบบลิฟต์  
- บันไดเลื่อน 
 

1.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ศิริพร มิขา.(2554).การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน  ในรายวิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ( 5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และขั้นตอนวิธีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ด้านปัญหาเนื้อหาวิชา ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาด้านสื่อ
การเรียนการสอน ปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และภาพรวมในระดับปานกลาง และมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ โดยการวิเคราะห์ข้อคาถามปลายเปิดของความ ต้องการของนักศึกษาใน
ด้านต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และขั้นตอนวิธีของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา 

รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองรอง และคณะ.(2554).การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน และความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา  
พบว่า ตามความคิดเห็นของคณาจารย์และนิสิตโดยจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิธีดาเนินการวิจัยใช้การส ารวจข้อมูลและการสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจข้อมูล ได้แก่ 
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 300 คน ได้จากการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
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Sampling)และนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2546 จานวน 2,000 
คน ได้จากการสุ่มแบบสัดส่วน (Quota Sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทา Focus Group ได้แก่ 
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 45 คน และนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติของมหาวิทยาลัยบูรพา45 คน 
ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์มีความคิดเห็นว่ามี
การจัดทาประมวลการสอนครบทุกวิชา ใช้วิธีสอนแบบบรรยายมากที่สุด พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์อยู่
ในระดับดีมากรับผิดชอบคาบการสอนครบถ้วน มีการใช้สื่อการสอนสม่ าเสมอ วัดและประเมินผลโดยเน้น
เนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนรู้ มีการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ส่วนนิสิตมีความคิดเห็นว่า
วิธีสอนที่คณาจารย์ใช้มากที่สุดได้แก่ การสอนแบบบรรยาย พฤติกรรมการสอนของคณาจารย์อยู่ในระดับดี
ปานกลาง พฤติกรรมการสอนที่คณาจารย์ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ การมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง มีการใช้สื่อการสอนสม่ าเสมอ และมีการวัดประเมินผลการเรียนโดยเน้นการวัดเนื้อหาวิชาและ
กระบวนการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบมากที่สุด  

2. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์มีความคิดเห็นว่า 
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่พบมากที่สุดได้แก่ ไม่มีเวลาเตรียมการสอนเนื่องจากภาระงานสอนและงาน
อ่ืน ๆ มากเกินไป นิสิตไม่มีความพร้อม ขาดความมุ่งมั่นในการเรียน ขาดความรับผิดชอบ ขาดความอดทน 
ขาดระเบียบวินัย ไม่กล้าแสดงออก ไม่ตรงต่อเวลา พ้ืนฐานไม่ดี อุปกรณ์การสอนประจ าห้องเรียนไม่เพียงพอ 
จานวนนิสิตในชั้นเรียนมากเกินไป ทาให้การวัดและประเมินผลทาได้ยาก และไม่มีเวลาปรับปรุงการสอน
เนื่องจากภาระงานสอนมากส่วนนิสิตมีความคิดเห็นว่าปัญหาการด าเนินการสอนที่พบมากที่สุด ได้แก่ อาจารย์
ขาดเทคนิคการสอน ขาดกิจกรรมการปฏิบัติ เน้นการบรรยายมากเกินไป อธิบายไม่ชัดเจน การใช้แผ่นโปร่งใส
ของอาจารย์ตัวหนังสือเล็กมองไม่ค่อยเห็น เปลี่ยนแผ่นโปร่งใสเร็วเกินไป เครื่องฉายไม่มีคุณภาพ ไม่มีการวัด
และประเมินผลเป็นระยะ วัดและประเมินผลความจามากกว่าการน าไปใช้และข้อสอบยากเกินไป 

3. ความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์ต้องการได้รับ
การพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด ในเรื่องต่อไปนี้ คือ รูปแบบและเทคนิคการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วงเวลา 3-5 วัน ณ สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา ส่วนนิสิตต้องการให้คณาจารย์เตรียมการสอนล่วงหน้าและเข้าสอนให้ตรงเวลา สอนให้สนุกสนาน ไม่น่า
เบื่อหน่าย ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ วัดและประเมินผลเป็นระยะสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนานิสิต และ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
สุกัญญา บุญศรี และคณะ.(2553).การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ พบว่า มีวัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนาแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และ วิชาชีพครูที่ใช้ในการสารวจ คัดกรอง ผู้เรียนที่มีความสามารถความถนัด หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในช่วง ชั้นที่ 3 เข้าศึกษาต่อในโรงเรียน นาร่องทางวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ครั้งนี้ แบ่งออกเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือ (try out) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ตรวจสอบ ความถูกต้องของภาษาที่ใช้และหาคุณภาพด้านความ เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดฉบับละ 
จานวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลจริงซึ่งได้มาจากการสุ่ม แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น รวม 536 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ จานวน 5 ฉบับ 
ได้แก่ แบบวัดความ ถนัดทางวิทยาศาสตร์ แบบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ แบบวัดความถนัดทาง
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วิศวกรรมศาสตร์ แบบวัด ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีลักษณะปรนัยแบบเลือกตอบจานวน 4 ตัวเลือก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าสถิติพ้ืนฐานประกอบด้วย ค่าสูงสุด (Max) ค่าต่าสุด (Min) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐาน
นิยม (Mode) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเบ้ (Sk.) ค่าความโด่ง (Ku.) ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SEM) และวิเคราะห์ ด้านความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหาโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์ (IOC) และความเชื่อมั่น โดยใช้ค่า KR – 20 คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson 
Formula) รวมทั้งนาข้อมูลที่รวบรวมได้ในแต่ละครั้งมา วิเคราะห์แบบวัดรายข้อ (Item Analysis) เพ่ือ
ค านวณหาค่าความยากของแบบวัด (Item Difficulty) และ อ านาจจาแนกของแบบวัด (Item 
Discrimination) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร 
                ประชากร ได้แก่ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น(ปวช.) ปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รอบเช้า  จ านวน 1 ห้องเรียน รวมผู้เรียน 10 
คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง  
    กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่2 รอบเช้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 10 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่องจากผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถคละ
กันทั้ง เก่ง ปานกลาง และอ่อน ที่เหมาะสมในการทดลองเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 เครื่องมือที่ใช้ คือแบบทดสอบก่อนเรียนรู้(ภาคผนวก ก)และแบบทดสอบหลังเรียนรู้(ภาคผนวก ข) 
 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ  

  ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
    1.   ศึกษาเอกสาร  ต ารา ผลงานวิจัย ผลงานการค้นคว้าต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง ศึกษารูปแบบของการ
สร้างเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  
    2.  สร้างแบบบันทึกคะแนน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวบข้อมูลแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณา 
    3.  น าแบบบันทึกที่ได้รับค าแนะน าไปปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับจริง  
    4.  น าแบบบันทึกคะแนนฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

การวิจัยประมวลผลด้วยคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกต่อวงจรเรื่อง “การต่อวงจรสตาร์มอเตอร์” ในรายวิชา

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(2104-2009)  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง 5 สาขาไฟฟ้า
ก าลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า ห้องที่ใช้ในการสอนและปฏิบัติในการต่อวงจรสตาร์ท
มอเตอร์ห้อง 1416 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังสรุปต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4-1  ข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 
รวม 

 
7 
3 
10 

 
70 
30 
100 

2. วิชาสามัญที่ชอบเรียน  
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  
วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  
รวม  

 
2 
2 
3 
3 
10 

 
10 
30 
40 
20 
100 

3. เคยเรียนพื้นฐานในการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 
ใช่  
ไม่ใช่  
รวม  

 
- 

10 
10 

 
- 

100 
100 

 
จากตารางที ่4-1 พบว่า ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

มีจ านวนทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลาดับ วิชาสามัญที่ถนัดที่สุด คือ วิทยาศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่นักศึกษาท้ังหมดไม่เคยเรียนพื้นฐานในการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้าทุกคน  
 
ตารางผลการทดสอบการใช้งานการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องก่อนการเรียนรู้  

แบบทดสอบการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ 2 ห้อง 5 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ใบงานทดสอบการปฏิบัติงานการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า ( 20 คะแนน)  
ตอนที่ 2 การต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า (ข้อสอบแบบอัตนัย 30 คะแนน)  
ตอนที่ 3 ความรู้พื้นฐานการใช้อุปกรณ์ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (ข้อสอบแบบปรนัย 50 คะแนน) 

จากการทดสอบการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนของนักศึกษาแต่
ละคนสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-2  ผลการทดสอบการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นก่อนการเรียนรู้ 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ตอนที่ 1 

(20 คะแนน) 
ตอนที่ 2 

(30 คะแนน) 
ตอนที่ 3 

(50 คะแนน) 
รวม 

1 นาย นิธิพัฒน์      เศรษฐา 9 18 27 54 
2 นาย ณัฐพงษ์       โชคธารารตัน์ 10 17 25 52 
3 นาย ธนานันต์      แย้มสุขกุลนันท์ 9 19 27 55 
4 นาย บวร            ไวยเนตร์ 8 17 29 54 
5 นาย พีรวัส          หนูเล็ก 8 13 24 45 
6 นาย ภาณุวัฒน์     ศรีสิริ 11 18 30 59 
7 นาย ระพีพัฒน์     ศรีสุข 10 15 25 50 
8 นาย สรวิศ          แพใหญ่ 13 16 29 58 
9 นาย อ านาจ        ภูศร ี 10 12 28 50 
10 นาย จิรายุ          ปิ่นประดับ 9 14 29 52 

คะแนนเฉลี่ย 9.7 15.9 27.3 52.9 
ร้อยละ 48.5 53 54.6  
 

ตารางผลการทดสอบการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นก่อนการเรียนรู้  สามารถสรุปได้ว่า 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ 2 ห้อง 5 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ส่วนใหญ่นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน
การใช้อุปกรณ์ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 54.6 สามารถต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า คิดเป็น
ร้อยละ 53 และใบงานทดสอบการปฏิบัติงานการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า ร้อยละ 48.5  
 
ตารางผลการทดสอบการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นหลังการเรียนรู้  

แบบทดสอบการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ 2 ห้อง 5 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 อธิบายโครงสร้างของอุปกรณ์ในการใช้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า( 20 คะแนน)  
ตอนที่ 2 การต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า(ข้อสอบแบบอัตนัย 30 คะแนน)  
ตอนที่ 3 อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการใช้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (ข้อสอบแบบปรนัย 50 คะแนน)  

จากการทดสอบการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนของนักศึกษาแต่
ละคนสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-3  ผลการทดสอบการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าหลังการเรียนรู้ 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 
ตอนที่ 1 

(20 คะแนน) 
ตอนที่ 2 

(30 คะแนน) 
ตอนที่ 3 

(50 คะแนน) 
รวม 

1 นาย นิธิพัฒน์      เศรษฐา 11 22 35 68 
2 นาย ณัฐพงษ์       โชคธารารตัน์ 11 21 30 62 
3 นาย ธนานันต์      แย้มสุขกุลนันท์ 12 20 40 72 
4 นาย บวร            ไวยเนตร์ 10 22 30 62 
5 นาย พีรวัส          หนูเล็ก 13 25 30 68 
6 นาย ภาณุวัฒน์     ศรีสิริ 11 20 35 66 
7 นาย ระพีพัฒน์     ศรีสุข 10 27 35 72 
8 นาย สรวิศ          แพใหญ่ 13 24 34 71 
9 นาย อ านาจ        ภูศร ี 10 20 34 64 
10 นาย จิรายุ          ปิ่นประดับ 10 23 36 69 

คะแนนเฉลี่ย 11.1 22.4 33.9 67.4 
ร้อยละ 55.5 74.66 67.8  

จากตารางผลการทดสอบการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าหลังการเรียนรู้สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ 2 ห้อง 5 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ส่วนใหญ่สามารถต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า
คิดเป็นร้อยละ 74.66 อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการใช้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 67.8 และอธิบาย
โครงสร้างของอุปกรณ์ในการใช้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 55.5  

จากตารางผลการทดสอบก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้จะเห็นได้ว่านักศึกษามีทักษะและ 
ความเข้าใจในการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าที่ดีข้ึน 
 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สรุปผลการศึกษาค้นคว้าตามความมุ่งหมาย ดังนี้                                               
 สรุปผลการวิจัย  

ระดับปัจจัยที่ส่ งผลต่อสภาพปัญหาการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ ไฟฟ้าของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ห้อง 5 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก สรุปผลการวิจัยดังนี้  

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพปัญหา ทั้ง 3 ด้าน ของการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า พบว่า นักศึกษามี
ความคิดเห็นต่อปัญหาของการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยส่วนใหญ่
นักศึกษามีความเห็นว่า กระบวนการเรียนรู้ส่งผลต่อการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีอาจารย์คอยให้ค าแนะน าปรึกษาสม่ าเสมอ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2. ระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาของความถนัดในการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก  ด้าน
ความถี่ในการปฏิบัติงานการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก พบว่า นักศึกษามีการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบ
อนาล็อกอยู่ในระดับปานกลาง  

3. ระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาของความถนัดในการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า  ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี



9 
 

มากที่สุด คือ มีการจัดการเรียนการสอนตามล าดับยาก-ง่ายและมีอาจารย์คอยให้ค าแนะน าปรึกษาสม่ าเสมอ
ระดับค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ มีเอกสาร/หนังสือให้ข้อมูลแก่
ผู้เรียนและนักศึกษาได้รับการเรียนรู้จากสื่อของผู้สอนที่เข้าใจได้ง่ายระดับค่าเฉลี่ยเท่ากัน ขั้นตอนในการจัดการ
เรียนการรู้มคีวามเหมาะสมและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมระดับค่าเฉลี่ยเท่ากัน และระยะเวลาใน
การจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล  

การศึกษาความคิดเห็นของ สภาพปัญหาความถนัดในการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า ทั้ง 3 ด้าน 
พบว่า นักศึกษามีความเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาความถนัดในการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากที่สุด คือ กระบวนการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีอาจารย์คอยให้ค าแนะน าปรึกษาสม่ าเสมอ และมี
ความถี่ในการปฏิบัติงานการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า และความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในด้านกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าของอาจารย์ผู้สอน  แม้
จะมีความเห็นในระดับมากที่สุด แต่อาจารย์ผู้สอนยังคงต้องปรับปรุงเทคนิคหรือวิธีการสอนให้ทันสมัย เพ่ือเป็น
การกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและประสบความส าเร็จด้านเรียนนั้นด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ   
5.3  1.  ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มากกว่านี้  
5.3  2.  จัดเพิ่มเติมทักษะการปฏิบัติงานให้นักศึกษานอกคาบเรียน  
5.3  3.  การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้วิจัยให้ดีขึ้น  
5.3  4.  อาจารย์ผู้สอนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และส ารวจความต้องการของผู้เรียน
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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