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บทที� 1 
บทนํา 

 
ที�มาและความสําคญัของปัญหา 

ความสําคญัของการเรียนและการฝึกทกัษะเรื�องการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
ถือเป็นความรู้และทกัษะพื*นฐานสําคญัของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ที�จาํเป็นตอ้งมี  
และจาํเป็นตอ้งใช้ ทั*งการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั
และนําไปใช้เป็นพื*นฐานสําหรับการศึกษาในเรื�องที�สูงขึ* น รายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ           
รหัสวิชา 2104-2108 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
จุดประสงค์รายวิชา กาํหนดให้นกัเรียนมีความเขา้ใจ ชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบของมอเตอร์           
1 เฟส และ 3 เฟส มีความเขา้ใจหลกัการทาํงาน คุณลกัษณะของมอเตอร์ มีความเขา้ใจ การเริ�มเดิน 
การกลบัทิศทางการหมุน การหยุดมอเตอร์ การนาํไปใชง้านและการบาํรุงรักษา มีทกัษะในการตรวจ
ซ่อม พนัมอเตอร์ บาํรุงรักษามอเตอร์ และมีกิจนิสัยในการทาํงาน มาตรฐานรายวิชากาํหนดให้
นกัเรียนเขา้ใจหลกัการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดต่างๆ เลือกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบัตรงตามลกัษณะงาน และซ่อมบาํรุงรักษาและทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั และ
คาํอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบติั หลกัการทาํงาน ชนิด โครงสร้าง และส่วนประกอบของมอเตอร์  
1 เฟส และ 3 เฟส คุณลักษณะ การเริ� มเดิน การกลับทิศทางการหมุน  การหยุดมอเตอร์                    
การนาํไปใชง้านและการบาํรุงรักษา  การพนัและการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  

จากการศึกษาผลสัมฤทธิE ทางการเรียนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ของนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั*นปีที� 2 สาขาวชิาช่างไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ปีการศึกษา 2554 
และ ปีการศึกษา 2555 พบว่า นกัเรียนร้อยละ 30.49 มีผลการเรียนอยู่ในระดบัตํ�ากว่าร้อยละ 70             
คะแนนดงักล่าว เป็นคะแนนรวมทั*งดา้นพุทธิพิสัย (ภาคทฤษฎี) ดา้นทกัษะพิสัย (ภาคปฏิบติั) และ
ด้านจิตพิสัย (เจตคติ)  เป็นผลรวมของคะแนนเก็บระหว่างภาค รวมกับคะแนนสอบปลายภาค              
ผลการเรียนของนกัเรียนขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนร้อยละ 30.49 มีผลสัมฤทธิE ทางการเรียน  
ไม่ผา่นตามเกณฑ์ที�สถานศึกษากาํหนด ร้อยละ 70 ซึ� งควรไดรั้บการพฒันาในดา้นที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อ
พฒันาให้ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึ*น ให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเนื*อหาวิชา 
และสามารถลงมือปฏิบติัทกัษะที�เกี�ยวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป  
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ขอ้มูลสถิติผลการเรียนของนกัเรียนในรายวชิามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ปีการศึกษา 2554 
และ ปีการศึกษา 2555 ดงัตารางที� 1 

 
ตารางที� 1 ผลการเรียน รายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ รหัสวิชา 2104-2108 ของนักเรียน                  

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั*นปีที� 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน                 
ปีการศึกษา 2554 และ ปีการศึกษา 2555 แยกรายกลุ่มนกัเรียน 

 

ผลการเรียน 

ภาคเรียน/ปีการศึกษา รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 1/2554  1/2554  2/2554  1/2555  1/2555  2/2555 จํานวน 

ชฟ.2/1-2 ชฟ.2/3-4 ชฟ.2/5-6 ชฟ.2/1-2 ชฟ.2/3-4 ชฟ.2/5-6 นักเรียน 

4 11 3 4 18 10 10 56 25.11 

3.5 13 11 5 7 9 10 55 24.66 

3 5 7 4 7 7 5 35 15.70 

2.5 8 8 6 2 12 5 41 18.39 

2 5 3 3 - 4 3 18 8.07 

1.5 - 2 4 - - - 6 2.69 

1 - 1 2 - - - 3 1.35 

0 - - - - - - - 0.00 

ขร - 4 1 2 1 1 9 4.04 

รวม 42 39 29 36 43 34 223 100.00 
 

ที�มา : งานวดัผล วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู (2555 : เอกสารคดัสาํเนา) 
 
จากผลการเรียนของนกัเรียนสาขาวชิาช่างไฟฟ้า ชั*นปีที� 2 ขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงไดท้าํการศึกษา 

ปัญหาการเรียนวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั จากนกัเรียนที�มีผลการเรียนระดบัตํ�ากว่าร้อยละ 70    
ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 26 คน โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
Scale) เพื�อสอบถามปัญหาความรู้ความเขา้ใจและทกัษะการปฏิบติังานของนักเรียน ในรายวิชา
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เรียงลําดับตามเนื*อหาภาคทฤษฎี (สัปดาห์ที� 1–7) และภาคปฏิบัติ 
(สัปดาห์ที� 8–17) รวมถึงการวดัประเมินผล (สัปดาห์ที� 18) กาํหนดคะแนน 5 ระดบั ไดแ้ก่ 5 4 3 2 1 
เพื�อวดัระดบัปัญหาของนกัเรียน ระดบัมากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที�สุด  
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ผลการศึกษาปัญหาการเรียนวชิามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัของนกัเรียน ดงัตารางที� 2 
 

ตารางที� 2 ปัญหาการเรียนวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัร
วชิาชีพ ชั*นปีที� 2 สาขาวชิาช่างไฟฟ้า วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ปีการศึกษา 2555  

 

หน่วยการเรียนรู้/เนื4อหาที�ทาํการศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
ระดับปัญหาในการเรียน 

µ σ แปลผล 

1. ความรู้พื*นฐานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั     

1.1 ความหมายของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 0.53 3.27 ปานกลาง 

1.2 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 0.50 2.38 นอ้ย 

1.3 โครงสร้างและส่วนประกอบโดยทั�ว ๆ ไปของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 

0.51 2.46 นอ้ย 

1.4 หลกัการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 0.73 3.15 ปานกลาง 

รวม 0.69 2.82 ปานกลาง 

2. สปลิตเฟสมอเตอร์    

2.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของสปลิตเฟสมอเตอร์ 0.50 2.42 นอ้ย 

2.2 หลกัการทาํงานและคุณลกัษณะสปลิตเฟสมอเตอร์ 0.50 3.38 ปานกลาง 

2.3 การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยดุ
มอเตอร์ และการต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน 

0.50 2.42 นอ้ย 

2.4 การหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ข 0.51 2.50 นอ้ย 

2.5 การนาํสปลิตเฟสมอเตอร์ไปใชง้านและการบาํรุง 
รักษา 

0.43 3.23 ปานกลาง 

รวม 0.64 2.79 ปานกลาง 

3. คาปาซิเตอร์มอเตอร์    

3.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของคาปาซิเตอร์
มอเตอร์ 

0.51 2.46 นอ้ย 

3.2 หลกัการทาํงานและคุณลกัษณะคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 0.66 2.96 ปานกลาง 
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หน่วยการเรียนรู้/เนื4อหาที�ทาํการศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
ระดับปัญหาในการเรียน 

µ σ แปลผล 

3.3 การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยดุ
มอเตอร์ และการต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน 

0.50 2.42 นอ้ย 

3.4 การหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ข 0.51 2.50 นอ้ย 

3.5 การนาํคาปาซิเตอร์มอเตอร์ไปใชง้านและการบาํรุง 
รักษา 

0.77 3.12 ปานกลาง 

รวม 0.66 2.69 ปานกลาง 

4. เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์    

4.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 0.50 2.42 นอ้ย 

4.2 หลกัการทาํงานและคุณลกัษณะเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 0.67 3.15 ปานกลาง 

4.3 การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยดุ
มอเตอร์ และการต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน 

0.51 2.46 นอ้ย 

4.4 การหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ข 0.51 2.46 นอ้ย 

4.5 การนาํเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ไปใชง้านและการบาํรุง 
รักษา 

0.65 3.23 ปานกลาง 

รวม 0.67 2.75 ปานกลาง 

5. ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์    

5.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 0.51 2.50 นอ้ย 

5.2 หลกัการทาํงานและคุณลกัษณะยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 0.69 3.00 ปานกลาง 

5.3 การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยดุ
มอเตอร์ และการต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน 

0.51 2.46 นอ้ย 

5.4 การหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ข 0.51 2.50 นอ้ย 

5.5 การนาํยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ไปใชง้านและการบาํรุง 
รักษา 

0.66 3.04 ปานกลาง 

รวม 0.63 2.70 ปานกลาง 
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หน่วยการเรียนรู้/เนื4อหาที�ทาํการศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
ระดับปัญหาในการเรียน 

µ σ แปลผล 

6. รีพลัชั�นมอเตอร์    

6.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของรีพลัชั�นมอเตอร์ 0.50 2.42 นอ้ย 

6.2 หลกัการทาํงานและคุณลกัษณะรีพลัชั�นมอเตอร์ 0.43 3.23 ปานกลาง 

6.3 การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยดุ
มอเตอร์ และการต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน 

0.51 2.50 นอ้ย 

6.4 การหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ข 0.50 2.42 นอ้ย 

6.5 การนาํรีพลัชั�นมอเตอร์ไปใชง้านและการบาํรุงรักษา 0.45 3.27 ปานกลาง 

รวม 0.62 2.77 ปานกลาง 

7. มอเตอร์ 3 เฟส    

7.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ 3 เฟส 0.51 2.46 นอ้ย 

7.2 หลกัการทาํงานและคุณลกัษณะมอเตอร์ 3 เฟส 0.69 3.00 ปานกลาง 

7.3 การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยดุ
มอเตอร์ และการต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน 

0.51 2.50 นอ้ย 

7.4 การหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ข 0.51 2.46 นอ้ย 

7.5 การนาํมอเตอร์ 3 เฟสไปใชง้านและการบาํรุงรักษา 0.72 2.96 ปานกลาง 

รวม 0.64 2.68 ปานกลาง 

8. การพนัและการทดสอบมอเตอร์ 1 เฟส (สปลิตเฟส
มอเตอร์) 

   

8.1 การถอดส่วนประกอบมอเตอร์ 1 เฟส 0.51 1.46 นอ้ยที�สุด 

8.2 การบนัทึกขอ้มูลมอเตอร์ 1 เฟส 0.50 1.42 นอ้ยที�สุด 

8.3 การนบัระยะพิชมอเตอร์ 1 เฟส 0.51 1.50 นอ้ยที�สุด 

8.4 การเขียน Data Sheet มอเตอร์ 1 เฟส 0.50 1.38 นอ้ยที�สุด 

8.5 การรื*อขดลวดมอเตอร์ 1 เฟส 0.51 1.46 นอ้ยที�สุด 

รวม 0.50 1.45 นอ้ยที�สุด 
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หน่วยการเรียนรู้/เนื4อหาที�ทาํการศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
ระดับปัญหาในการเรียน 

µ σ แปลผล 

9. การตดัไมล่าร์รองร่องสล๊อตและการทาํฟอร์มคอยล์
มอเตอร์ 1 เฟส 

   

9.1 การตดัไมล่าร์รองร่องสล๊อตมอเตอร์ 1 เฟส 0.50 1.38 นอ้ยที�สุด 

9.2 การใส่ไมล่าร์รองร่องสล๊อตมอเตอร์ 1 เฟส 0.50 1.42 นอ้ยที�สุด 

9.3 การวดัขนาดฟอร์มชดลวดแต่ละระยะพิชมอเตอร์                 
1 เฟส 

0.50 1.42 นอ้ยที�สุด 

9.4 การทาํฟอร์มคอยลม์อเตอร์ 1 เฟส 0.51 1.50 นอ้ยที�สุด 

รวม 0.50 1.43 นอ้ยที�สุด 

10. การพนัขดลวดลนแบบฟอร์มคอยลแ์ละการลงขดลวด        
ในร่องสล๊อต 

   

10.1 การพนัขดลวดทองแดงบนแบบฟอร์มคอยลม์อเตอร์ 
1 เฟส 

0.50 1.42 นอ้ยที�สุด 

10.2 การลงขดลวดทองแดงในร่องสล๊อตมอเตอร์ 1 เฟส 0.49 1.35 นอ้ยที�สุด 

รวม 0.49 1.38 นอ้ยที�สุด 

11. การต่อวงจรขดลวดและการมดัขดลวดมอเตอร์ 1 เฟส    

11.1 การต่อวงจรขดลวดชุดรัน 0.50 1.38 นอ้ยที�สุด 

11.2 การต่อวงจรขดลวดชุดสตาร์ท 0.50 1.38 นอ้ยที�สุด 

11.3 การเช็คกราวดข์องขดลวดดว้ยมลัติมิเตอร์และ          
เมก็เกอร์ 

0.49 1.35 นอ้ยที�สุด 

11.4 การขดูฉนวนลวดทองแดงและการบดักรีจุดต่อ 0.50 1.38 นอ้ยที�สุด 

11.5 การใส่ปลอกสาย 0.50 1.42 นอ้ยที�สุด 

11.6 การมดัขดลวด 0.51 1.46 นอ้ยที�สุด 

รวม 0.49 1.40 นอ้ยที�สุด 
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หน่วยการเรียนรู้/เนื4อหาที�ทาํการศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
ระดับปัญหาในการเรียน 

µ σ แปลผล 

12. การประกอบมอเตอร์ การทดสอบมอเตอร์ การชุบนํ*ายา  
วานิช และการอบมอเตอร์ 1 เฟส 

   

12.1 การประกอบมอเตอร์ 1 เฟส 0.49 1.35 นอ้ยที�สุด 

12.2 การทดสอบมอเตอร์ 1 เฟส 0.47 1.31 นอ้ยที�สุด 

12.3 การชุดนํ*ายาวานิชและการอบมอเตอร์ 1 เฟส 0.50 1.42 นอ้ยที�สุด 

รวม 0.48 1.36 นอ้ยที�สุด 

13. การถอดส่วนประกอบและการรื*อขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส    

13.1 การถอดส่วนประกอบมอเตอร์ 3 เฟส 0.50 1.38 นอ้ยที�สุด 

13.2 การบนัทึกขอ้มูลมอเตอร์ 3 เฟส 0.51 1.46 นอ้ยที�สุด 

13.3 การนบัระยะพิชมอเตอร์ 3 เฟส 0.50 1.42 นอ้ยที�สุด 

13.4 การเขียน Data Sheet มอเตอร์ 3 เฟส 0.50 1.42 นอ้ยที�สุด 

13.5 การรื*อขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส 0.50 1.38 นอ้ยที�สุด 

รวม 0.49 1.42 นอ้ยที�สุด 

14. การตดัไมล่าร์รองร่องสล๊อตและการทาํฟอร์มคอยล์
มอเตอร์ 3 เฟส 

   

14.1 การตดัไมล่าร์รองร่องสล๊อตมอเตอร์ 3 เฟส 0.40 1.19 นอ้ยที�สุด 

14.2 การใส่ไมล่าร์รองร่องสล๊อตมอเตอร์ 3 เฟส 0.33 1.12 นอ้ยที�สุด 

14.3 การวดัขนาดฟอร์มชดลวดแต่ละระยะพิชมอเตอร์           
3 เฟส 

0.43 1.23 นอ้ยที�สุด 

14.4 การทาํฟอร์มคอยลม์อเตอร์ 3 เฟส 0.33 1.12 นอ้ยที�สุด 

รวม 0.37 1.16 นอ้ยที�สุด 

15. การพนัขดลวดลนแบบฟอร์มคอยลแ์ละการลงขดลวด       
ในร่องสล๊อต 

   

15.1 การพนัขดลวดทองแดงบนแบบฟอร์มคอยลม์อเตอร์ 
3 เฟส 

0.37 1.15 นอ้ยที�สุด 
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หน่วยการเรียนรู้/เนื4อหาที�ทาํการศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
ระดับปัญหาในการเรียน 

µ σ แปลผล 

15.2 การลงขดลวดทองแดงในร่องสล๊อตมอเตอร์ 3 เฟส 0.40 1.19 นอ้ยที�สุด 

รวม 0.38 1.17 นอ้ยที�สุด 

16. การต่อวงจรขดลวดและการมดัขดลวดมอเตอร์ 3 เฟส    

16.1 การต่อวงจรขดลวดเฟส A 0.37 1.15 นอ้ยที�สุด 

16.2 การต่อวงจรขดลวดเฟส B 0.37 1.15 นอ้ยที�สุด 

16.3 การต่อวงจรขดลวดเฟส C 0.43 1.23 นอ้ยที�สุด 

16.4 การเช็คกราวดข์องขดลวดดว้ยมลัติมิเตอร์และ         
เมก็เกอร์ 

0.37 1.15 นอ้ยที�สุด 

16.5 การขดูฉนวนลวดทองแดงและการบดักรีจุดต่อ 0.45 1.27 นอ้ยที�สุด 

16.6 การใส่ปลอกสาย 0.45 1.27 นอ้ยที�สุด 

16.7 การมดัขดลวด 0.43 1.23 นอ้ยที�สุด 

รวม 0.41 1.21 นอ้ยที�สุด 

17. การประกอบมอเตอร์ การทดสอบมอเตอร์ การชุบนํ*ายา  
วานิช และการอบมอเตอร์ 3 เฟส 

   

17.1 การประกอบมอเตอร์ 3 เฟส 0.47 1.31 นอ้ยที�สุด 

17.2 การทดสอบมอเตอร์ 3 เฟส 0.40 1.19 นอ้ยที�สุด 

17.3 การชุดนํ*ายาวานิชและการอบมอเตอร์ 3 เฟส 0.49 1.35 นอ้ยที�สุด 

รวม 0.45 1.28 นอ้ยที�สุด 

18. ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั    

18.1 ทดสอบภาคทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 0.45 2.27 นอ้ย 

18.2 ทดสอบภาคปฏิบติัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 0.49 2.35 นอ้ย 

รวม 0.47 2.31 นอ้ย 



9 
 

การศึกษาปัญหาของนกัเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ชั*นปีที� 2 ปีการศึกษา 2555 ในการเรียน
วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั จากตารางที� 2 พบวา่ นกัเรียนมีปัญหาภาคปฏิบติั/ทกัษะปฏิบติังาน 
มากกว่าการเรียนรู้ภาคทฤษฏี ความรู้พื*นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ความหมาย ชนิด 
โครงสร้าง ส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน คุณลกัษณะและแนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง ถาม ตอบ 
นักเรียนสามารถทาํขอ้สอบได้ แต่เมื�อให้ลงมือปฏิบติัการทาํงานที�เกี�ยวขอ้ง ได้แก่ การต่อวงจร
ขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุ
เมื�อมอเตอร์ไม่หมุน การแกไ้ข และการนาํมอเตอร์แต่ละชนิดไปใชง้าน นกัเรียนไม่สามารถปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกตอ้ง เมื�อขาดความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัทกัษะระดบัพื*นฐานไม่ได ้            
ในเรื� องการพนัมอเตอร์ซึ� งยากกว่า นกัเรียนก็ไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามลาํดบั จึงทาํให้ผลสัมฤทธิE
ทางการเรียนวชิามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัของนกัเรียนไม่ถึงร้อยละ 70 และเกิดปัญหาในการเรียน 
ส่งผลใหน้กัเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจและเชื�อมโยงไปสู่ปัญหาการศึกษาในเรื�องที�สูงขึ*น 

ผูศึ้กษาในฐานะครูผูส้อนประจาํวิชา จึงเห็นถึงความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ�งในการพฒันา 
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส เพื�อแก้ปัญหาในวิชามอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบัสําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ�งขึ*น ตามแนวทางการพฒันาสื�อการเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษาของอาชีวศึกษา 
ซึ� งกาํหนดมาตรฐานสื�อการเรียนการสอนประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ เป็นสื�อประสมที�นิยมและ
ใชม้ากในการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในดา้นอุตสาหกรรม เป็นสื�อที�สร้าง
ประสบการณ์ตรงด้านทกัษะและเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผูเ้รียน ผูส้อนสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กบัจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้หลายอย่าง รวมทั*งใช้ประกอบสื�อได้หลายชนิด
หลายเรื� อง เช่น ชุดอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ชุดทดลองวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ชุดทดลอง
ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นตน้ ลกัษณะสําคญัของชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ ประกอบดว้ย คู่มือครู คู่มือ
นักเรียน คู่มือการทดลอง (ใบงาน/ใบปฏิบติังาน/ใบประกอบ/ใบกิจกรรม) และชุดสื�อทดลอง          
(วสัดุ-อุปกรณ์/เครื�องมือ) (สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556 : 176 - 177) จากแนวทาง
ข้างต้น ผูศึ้กษาได้สร้างและพฒันาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประกอบด้วย ชุดฝึกทกัษะ 
จาํนวน 5 ชุด ไดแ้ก่ ชุดที� 1 ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ ชุดที� 2 คาปาซิเตอร์มอเตอร์ ชุดที� 3 เช็ดเด็ดโพล   
มอเตอร์ ชุดที� 4 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ และชุดที� 5 รีพลัชั�นมอเตอร์ รวมทั*งเอกสารที�เกี�ยวขอ้งไดแ้ก่ 
คู่มือประกอบการใช้ (สําหรับครู)  คู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะ และคู่มือการสร้าง
ชุดฝึกทกัษะ และนาํไปทดสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการวิจยัและพฒันา (Research 
and Development) เพื�อนาํไปใชจ้ดัการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วตัถุประสงค์การศึกษา 
1. เพื�อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
80/80  

2. เพื�อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิE ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ชุดฝึก
ทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

3. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อ
วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
 

สมมติฐานการศึกษา 
1. ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวชิาช่างไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑที์�กาํหนด 80/80  
2. ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลบั 1 เฟส หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ระดบัมาก 
 

ขอบเขตการศึกษา 
ผลงานทางวชิาการ 
การพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สําหรับนักเรียน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประกอบด้วย ชุดสื� อและเอกสาร
ประกอบการสร้างและการใชชุ้ดสื�อ ดงันี*  

1. ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส จาํนวน 5 ชุด   
ชุดที�  1  ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ 
ชุดที�  2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
ชุดที�  3  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
ชุดที�  4  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
ชุดที�  5  รีพลัชั�นมอเตอร์ 
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2. คู่มือการสร้างชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
3. คู่มือการใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส (สําหรับ

ครูผูส้อน) 
4. คู่มือนกัเรียนประกอบการใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
ขอบเขตด้านเนื4อหา 
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที� 1 – ชุดที� 5 ได้กาํหนด

โครงสร้างดา้นเนื*อหา (ภาคทฤษฎี) ดงันี*  
1. ใบความรู้ที�  1  สปริตเฟสมอเตอร์ มีเนื*อหาเกี�ยวกบัส่วนประกอบและหลกัการทาํงาน

ของสปลิตเฟสมอเตอร์ การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ� มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจร           
การกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ขปัญหา 

2. ใบความรู้ที�  2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ มีเนื*อหาเกี�ยวกบัส่วนประกอบและหลกัการทาํงาน
ของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจร           
การกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ขปัญหา 

3. ใบความรู้ที�  3  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ มีเนื*อหาเกี�ยวกบัส่วนประกอบและหลกัการทาํงาน
ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจร         
การกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ขปัญหา 

4. ใบความรู้ที�  4  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ มีเนื*อหาเกี�ยวกบัส่วนประกอบและหลกัการทาํงาน
ของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจร         
การกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ขปัญหา 

5. ใบความรู้ที�  5  รีพลัชั�นมอเตอร์ มีเนื*อหาเกี�ยวกบัส่วนประกอบและหลกัการทาํงานของ
รีพลัชั�นมอเตอร์ การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจรการกลบั       
ทิศทางการหมุน การหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ขปัญหา 

ขอบเขตด้านกจิกรรม 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส

ชุดที� 1 – ชุดที� 5 กาํหนดโครงสร้างดา้นกิจกรรม (ภาคปฏิบติั) เพื�อให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัชุดสื�อ  
ดงันี*  

1. การต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ 
2. การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
3. การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
4. การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
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5. การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
6. การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
7. การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
8. การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
9. การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
10. การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
11. การต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
12. การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
13. การต่อวงจรรีพลัชั�นมอเตอร์ 
14. การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของรีพลัชั�นมอเตอร์ 
ขอบเขตประชากร 
ประชากรที�ใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) ชั*นปีที� 2 กลุ่ม 5 - 6 วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ที�เรียนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ            
ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 32 คน   

ขอบเขตระยะเวลา 
ผูศึ้กษาใชเ้วลาในการสร้างและพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั            

1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ตามกระบวนการ 
วิจยัและพฒันา (Research and Development) ตั*งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2557 รวมระยะเวลาทั*งสิ*น  
2 ปี เริ�มตั*งแต่การวางแผน ออกแบบ สร้าง พฒันา ทดสอบคุณภาพ นาํไปทดลองใช ้หาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์ยนืยนัผลการใชอ้ยูใ่นระดบัดี เผยแพร่ผลงานไปยงัสถานศึกษาเครือข่าย และเขา้ประกวด
นวตักรรมสิ�งประดิษฐท์างการศึกษา 

ขอบเขตพื4นที� 
การศึกษาครั* งนี*  ใช้พื*นที�ห้องปฏิบติัการไฟฟ้า แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน 

อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู  
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นิยามศัพท์ 
1. ชุดฝึกทักษะ หมายถึง  ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 

สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ที�ผูศึ้กษาสร้างขึ*น เพื�อใช้
จดัการเรียนการสอนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั รหัสวิชา 2104-2108 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า โดยใชฝึ้กทกัษะการต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ให้กบันกัเรียน เพื�อฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และ
ความชาํนาญ เรื�อง การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส มากขึ*น  

ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ที�พฒันาขึ*นครั* งนี*  ประกอบดว้ย ชุดฝึกทกัษะ 
จาํนวน 5 ชุด  ดงันี*  

ชุดที�   1   ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ 
ชุดที�   2   คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
ชุดที�   3   เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
ชุดที�   4   ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
ชุดที�   5   รีพลัชั�นมอเตอร์ 

2. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ที�นักเรียนสามารถทาํคะแนนได้ตามเกณฑ์ที�กาํหนด 80/80             
โดยคิดจากคะแนน 2 ส่วน ดงันี*  

80 ตวัแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดจากคะแนนเฉลี�ยร้อยละ  
ของนกัเรียนทุกคน ระหวา่งจดักิจกรรมการเรียนการสอนรวมทุกกิจกรรม  

80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดจากคะแนนเฉลี�ยร้อยละ                     
ของนกัเรียนทุกคน เมื�อสิ*นสุดการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรวมทุกกิจกรรม  

3. ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) หมายถึง คะแนนเฉลี�ยร้อยละของนกัเรียนทุกคน 
ระหวา่งการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
รวมทุกกิจกรรม โดยคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดจากคะแนนระหวา่งปฏิบติังาน 
โดยใช้ชุดฝึกทกัษะ ชุดที� 1 – ชุดที� 5 ประกอบดว้ย คะแนนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) 
รวมกบั คะแนนด้านกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงานที� 1 - 14 รวม 14 กิจกรรม การคิดคะแนนประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) แยกตามชุดฝึกทกัษะแต่ละชุด ดงันี*  
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ชุดที�   1   ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ คิดคะแนนจาก  6 กิจกรรม  รวม  180  คะแนน 
ชุดที�   2   คาปาซิเตอร์มอเตอร์ คิดคะแนนจาก  2 กิจกรรม  รวม    60  คะแนน 
ชุดที�   3   เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ คิดคะแนนจาก  2 กิจกรรม  รวม    60  คะแนน 
ชุดที�   4   ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ คิดคะแนนจาก  2 กิจกรรม  รวม    60  คะแนน 
ชุดที�   5   รีพลัชั�นมอเตอร์ คิดคะแนนจาก  2 กิจกรรม  รวม    60  คะแนน 
รวมคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)         14 กิจกรรม  รวม  420  คะแนน 

4. ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) หมายถึง คะแนนเฉลี�ยร้อยละของนักเรียนทุกคน             
เมื�อสิ*นสุดการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ               
1 เฟส รวมทุกกิจกรรม โดยคะแนนประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดคะแนนจากผลงาน ชิ*นงาน
และการบนัทึกผลการทดลองของนกัเรียน เมื�อสิ*นสุดการปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะแต่ละกิจกรรม  
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงานที� 1 - 14 รวม 14 กิจกรรม           
การคิดคะแนนประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) แยกตามชุดฝึกทกัษะแต่ละชุด ดงันี*  

ชุดที�   1   ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ คิดคะแนนจาก  6 กิจกรรม  รวม    90  คะแนน 
ชุดที�   2   คาปาซิเตอร์มอเตอร์ คิดคะแนนจาก  2 กิจกรรม  รวม    30  คะแนน 
ชุดที�   3   เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ คิดคะแนนจาก  2 กิจกรรม  รวม    30  คะแนน 
ชุดที�   4   ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ คิดคะแนนจาก  2 กิจกรรม  รวม    30  คะแนน 
ชุดที�   5   รีพลัชั�นมอเตอร์ คิดคะแนนจาก  2 กิจกรรม  รวม    30  คะแนน 
รวมคะแนนประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2)            14 กิจกรรม  รวม  210  คะแนน 

5. ผลสัมฤทธิBทางการเรียน หมายถึง ผลสัมฤทธิE ทางการเรียน เรื�อง การต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส เครื�องมือ
ที�ใชว้ดัผลสัมฤทธิE ทางการเรียน คือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิE ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิBทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิE ทาง        
การเรียน เรื�อง การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส แยกตามชุดฝึกทกัษะ ชุดที� 1 – ชุดที� 5  
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิE ทางการเรียน แบ่งออกเป็น แบบทดสอบก่อนเรียน จาํนวน 5 ฉบบั และ 
แบบทดสอบหลังเรียน จาํนวน 5 ฉบบั โดยใช้ขอ้สอบชุดเดียวกนั และมีขอ้สอบจาํนวนเท่ากัน 
นาํไปทดสอบคุณภาพ ดา้นความสอดคลอ้งของขอ้สอบรายขอ้ จากผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
จาํนวน 5 คน วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค้่า 1.00 ทุกขอ้ นาํไปทดลองใชก้บันกัเรียน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั*นปีที� 2 วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ที�เรียน  
ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 30 คน เป็นนกัเรียน         
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ที�มีผลการเรียนระดบัเก่ง และระดบัอ่อน ในสัดส่วนที�เท่ากนั 50/50 เพื�อทดสอบค่าความยาก (p) 
และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของขอ้สอบรายขอ้ ไดค่้าความยาก 0.43 – 0.57 และค่าอาํนาจจาํแนก               
0.20 – 0.47 นาํแบบทดสอบทั*ง 5 ฉบบั ไปทดสอบค่าความเที�ยง โดยใชสู้ตร  KR-20 ไดค้่าความเที�ยง 
ของแบบทดสอบ ฉบบัที� 1 – ฉบบัที� 5 ระหว่าง 0.79 – 0.86 ใช้แบบทดสอบ จาํนวน 5 ฉบบันี*            
เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน แลว้นาํมาสลบัขอ้และสลบัตวัเลือก เพื�อใชเ้ป็นแบบทดสอบหลงัเรียน
อีกจาํนวน 5 ฉบบั ดงันี*  

6.1 แบบทดสอบก่อนเรียน  
1) ฉบบัที�  1  เรื�อง  สปลิตเฟสมอเตอร์ จาํนวน  10  ขอ้  10  คะแนน 
2) ฉบบัที�  2  เรื�อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ จาํนวน  10  ขอ้  10  คะแนน 
3) ฉบบัที�  3  เรื�อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ จาํนวน  10  ขอ้  10  คะแนน 
4) ฉบบัที�  4  เรื�อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ จาํนวน  10  ขอ้  10  คะแนน 
5) ฉบบัที�  5  เรื�อง  รีพลัชั�นมอเตอร์ จาํนวน  10  ขอ้  10  คะแนน 

6.2 แบบทดสอบหลงัเรียน  
1) ฉบบัที�  1  เรื�อง  สปลิตเฟสมอเตอร์ จาํนวน  10  ขอ้  10  คะแนน 
2) ฉบบัที�  2  เรื�อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ จาํนวน  10  ขอ้  10  คะแนน 
3) ฉบบัที�  3  เรื�อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ จาํนวน  10  ขอ้  10  คะแนน 
4) ฉบบัที�  4  เรื�อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ จาํนวน  10  ขอ้  10  คะแนน 
5) ฉบบัที�  5  เรื�อง  รีพลัชั�นมอเตอร์ จาํนวน  10  ขอ้  10  คะแนน 

7. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส เก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั* นปีที�  2 วิทยาลัยเทคนิคลําพูน ที� เรียนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ              
ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 32 คน เครื�องมือที�ใช้วดัความพึงพอใจ คือ แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที� 1 – ชุดที� 5 

8. แบบประเมินความพึงพอใจ หมายถึง แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อ
การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที� 1 – ชุดที� 5
กาํหนดรูปแบบของแบบประเมิน โดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ไดแ้ก่ 
ระดับมากที� สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที� สุด กําหนดหัวข้อและรายการประเมิน                              
ในแบบประเมินแต่ละฉบบัไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ดา้นเนื*อหา ดา้นกิจกรรม
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การเรียนการสอน ดา้นสื�อการเรียนการสอน และดา้นการวดัและการประเมินผล รวมรายการ
ประเมินทั*งหมด 25 ขอ้ ผา่นการตรวจสอบคุณภาพความสอดคลอ้งของรายการประเมินรายขอ้ จาก
ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 5 คน นาํคะแนนที�ไดว้ิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค้่า 1.00 ทุกขอ้ 
นาํไปทดลองใช้กบันักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั*นปีที� 2 
วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ที�เรียนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2556 
จาํนวน 30 คน เพื�อวิเคราะห์ค่าความเที�ยง (α) ของแบบประเมิน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิE แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความเที�ยงของแบบประเมิน ชุดที� 1 – ชุดที� 5 
ระหวา่ง 0.778 - 0.806 

9. นักเรียน หมายถึง นกัเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  
ชั*นปีที� 2 วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ที�เรียนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั รหัสวิชา 2104-2108  
ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 32 คน 

10.  ชุดสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน หมายถึง ชุดสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน
ที�ผูศึ้กษาเป็นผูพ้ฒันา โดยใช้ชื�อว่า “ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 
สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า” ประกอบดว้ยชุดฝึกทกัษะ
ทั*งหมดจาํนวน 5 ชุด  ดงันี*  

ชุดที�   1    ซิงเกิลเฟสมอเตอร์       
ชุดที�   2    คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
ชุดที�   3    เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์       
ชุดที�   4    ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์       
ชุดที�   5    รีพลัชั�นมอเตอร์ 

11. คู่มือการสร้างชุดสื�อ หมายถึง คู่มือการสร้างชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส แสดงเนื*อหาเกี�ยวกบัการจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเครื�องมือสําหรับการสร้าง
ชุดฝึกทกัษะ ชุดที� 1 – ชุดที� 5 รายละเอียดขั*นตอนการสร้าง ภาพประกอบ คาํอธิบาย รายละเอียด
อกัษรย่อต่าง ๆ ภายในวงจร ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวงัในการจัดสร้างชุดฝึกทกัษะ เพื�อ
นาํไปใชป้ระกอบการสร้างชุดฝึกทกัษะทุกชุดไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์เช่นเดียวกนักบัตน้แบบ 

12. คู่มือการใช้ หมายถึง คู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั            
1 เฟส (สําหรับครูผูส้อน) แสดงเนื*อหาเกี�ยวกบัคาํแนะนาํการใช้ชุดฝึกทกัษะสําหรับครูผูส้อน            
ใบความรู้ ใบงาน เครื�องมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน เฉลยแบบทดสอบ            
ก่อนเรียน-หลงัเรียน แนวคาํตอบและผลการทดลอง 
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13. คู่มือนักเรียน หมายถึง คู่มือนกัเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  แสดงเนื*อหาเกี�ยวกบัคาํแนะนาํการใช้ชุดฝึกทกัษะสําหรับนักเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกหดั (ทบทวนความรู้) ใบงาน แบบบนัทึกผลการทดลอง 
และแบบทดสอบหลงัเรียน 

14. ใบความรู้ หมายถึง เอกสารที�นาํเสนอทฤษฎี หลกัการ และความรู้พื*นฐานที�เกี�ยวขอ้งกบั             
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส เพื�อนาํความรู้ประกอบการใช้งานชุดฝึกทกัษะ          
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที� 1 – ชุดที� 5 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ใบความรู้ที�จดัทาํขึ*น 
มีจาํนวน 5 ฉบบั  ดงันี*  

1) ใบความรู้ที� 1 เรื�อง สปลิตเฟสมอเตอร์  นาํเสนอเนื*อหาเกี�ยวกบัส่วนประกอบและ
หลกัการทาํงานของสปลิตเฟสมอเตอร์ การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยุดมอเตอร์ 
การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ข 

2) ใบความรู้ที�  2 เรื�อง คาปาซิเตอร์มอเตอร์  นาํเสนอเนื*อหาเกี�ยวกบัส่วนประกอบ
และหลกัการทาํงานของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยุด
มอเตอร์ การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ข 

3) ใบความรู้ที�  3 เรื�อง เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์  นาํเสนอเนื*อหาเกี�ยวกบัส่วนประกอบ
และหลกัการทาํงานของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยุด
มอเตอร์ การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ข 

4) ใบความรู้ที�  4 เรื�อง ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  นาํเสนอเนื*อหาเกี�ยวกบัส่วนประกอบ
และหลกัการทาํงานของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยุด
มอเตอร์ การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ข 

5) ใบความรู้ที�  5 เรื�อง รีพลัชั�นมอเตอร์  นาํเสนอเนื*อหาเกี�ยวกบัส่วนประกอบและ
หลักการทาํงานของรีพลัชั�นมอเตอร์ การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยุดมอเตอร์            
การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ข 

15. ใบงาน หมายถึง เอกสารที�กาํหนดกิจกรรมให้นกัเรียนปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที� 1 – ชุดที� 5 มีทั*งหมด 14 ใบงาน ดงันี*  

1) ใบงานที� 1 เรื�อง การต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ 
2) ใบงานที� 2 เรื� อง การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของ                  

สปลิตเฟสมอเตอร์ 
3) ใบงานที� 3 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์   
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4) ใบงานที� 4 เรื� อง การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของ                   
คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 

5) ใบงานที� 5 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์   
6) ใบงานที� 6 เรื� อง การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของ                        

คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
7) ใบงานที� 7 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
8) ใบงานที� 8 เรื� อง การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของ                        

คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
9) ใบงานที� 9 เรื�อง การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์  
10) ใบงานที� 10 เรื� อง การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของ              

เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
11) ใบงานที� 11 เรื�อง การต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  
12) ใบงานที� 12 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ                    

ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
13) ใบงานที� 13 เรื�อง การต่อวงจรรีพลัชั�นมอเตอร์  
14) ใบงานที� 14 เรื� อง การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของ

รีพลัชั�นมอเตอร์ 
16. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง แบบประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงาน 

โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที� 1 – ชุดที� 5 ซึ� งมีทั*งหมด                       
14 ฉบบั ใช้เป็นเครื� องมือศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
(E1/E2) ทั*งประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ที�คิดจากคะแนนระหวา่งปฏิบติังานรวมทุกกิจกรรม 
และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ที�คิดจากคะแนนผลงาน เมื�อสิ*นสุดกิจกรรม รวมทุกกิจกรรม 
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ประโยชน์ที�ได้รับจากการศึกษา 
1. ด้านนักเรียน 

1.1 ผลจากการพฒันาชุดฝึกทกัษะอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) ทาํให้ไดชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ที�มีประสิทธิภาพ                 
ตามเกณฑ์ 80/80 สามารถนําไปใช้จดัการเรียนการสอนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ            
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สําหรับ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ทาํให้ผลสัมฤทธิE ทางการเรียน
ของนกัเรียนสูงขึ*น นกัเรียนมีความรู้เรื�องส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน การต่อวงจรขดลวดภายใน 
การเริ�มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุน 
และการแก้ไขของสปลิตเฟสมอเตอร์ คาปาซิเตอร์มอเตอร์ เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ ยูนิเวอร์แซล  
มอเตอร์ และรีพลัชั�นมอเตอร์  ตรงตามจุดประสงค์รายวิชาและคาํอธิบายรายวิชา 2104-2108 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
สาขาวชิาช่างไฟฟ้า 

1.3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส นกัเรียนมีทกัษะเรื�องการต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ การต่อวงจรคาปาซิเตอร์
สตาร์ทมอเตอร์ การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ การต่อวงจรยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ การต่อวงจรรีพลัชั�นมอเตอร์ 
รวมถึงการตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของมอเตอร์ 1 เฟส ทุกชนิด จึงส่งผล
ใหน้กัเรียนเขา้ใจชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบ หลกัการทาํงานและคุณลกัษณะของมอเตอร์ 1 เฟส 
นกัเรียนมีความเขา้ใจการเริ�มเดิน การกลบัทิศทางการหมุน การหยุดมอเตอร์ การนาํไปใชง้าน และ
การบาํรุงรักษา มีทกัษะในการตรวจซ่อม พนัมอเตอร์ บาํรุงรักษามอเตอร์ 1 เฟส และมีกิจนิสัยใน
การทาํงาน จึงทาํให้เห็นว่า ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ช่วยให้
นกัเรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงคร์ายวชิามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส เนื�องจากชุดฝึกทกัษะมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้สามารถปฏิบติังาน             
ไดจ้ริง มีจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเนื*อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และครอบคลุมพฤติกรรม
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การเรียนรู้ทั*งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการทาํงาน และกิจนิสัยในการทาํงาน มีความเหมาะสม      
กบัระดบัผูเ้รียน 

1.5 ชุดฝึกทกัษะช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส มากขึ*น เนื*อหาในชุดฝึกทกัษะเรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก ตรงกบัจุดประสงค ์       
การเรียนรู้ รูปแบบการนาํเสนอเนื*อหาชดัเจนเขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัเวลาที�เรียน ความยากง่ายของ
เนื*อหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน จึงทาํให้การเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส มีประสิทธิภาพและนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วขึ*น  

1.6 การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที�ทาํให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรม
ด้วยตนเอง ทาํให้เกิดการเรียนรู้ได้จริงตามจุดประสงค์ ผูเ้รียนและกลุ่มเป็นผูค้น้หาคาํตอบจาก       
การทาํกิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งคดัลอกผลงานของผูอื้�น  

2. ด้านครูผู้สอน 
2.1 การพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สําหรับ

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ครั* งนี*  ไดผ้า่นการตรวจคุณภาพ
ของชุดสื�อ ตามหลักเกณฑ์การตรวจคุณภาพสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผา่นการประเมินมาตรฐานขั*นตน้ของชุดสื�อ ทั*งมาตรฐานทั�วไป 
และมาตรฐานเฉพาะของชุดสื�อประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ สอดคลอ้งและตรงตามหลกัสูตร            
การเรียนการสอนของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ละเมิดลิขสิทธิE ทางปัญญา และ          
มีรายละเอียดวสัดุ คู่มือทางเทคนิค คู่มือการใช้งานสําหรับครูผูส้อนและคู่มือนักเรียนครบถ้วน 
ครูผูส้อนสามารถนาํชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ไปใช้จดัการเรียน
การสอนในรายวชิามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 การพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส เพื�อนาํมาใช้
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั สําหรับนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ สะดวกต่อการนาํไปใช ้เป็นสื�อการเรียนการสอนที�ส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฒันาการ
การเรียนรู้ได้เร็วขึ*น นักเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง ทาํให้เกิด   
การพฒันาทั*งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการทาํงาน และกิจนิสัยในการทาํงาน เป็นเครื�องมือ
สาํหรับครูผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.3 การพฒันาสื�อการสอนประเภทชุดฝึกทกัษะในสาขาวิชาช่าง ช่วยเพิ�มทกัษะของ
ครูผูส้อน ให้สามารถสร้างชุดฝึกทกัษะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยการเรียนรู้ ช่วยให้ครูวดั
และประเมินผลนกัเรียนไดต้รงตามจุดประสงค ์และลดภาระผูส้อน เพราะไดมี้การจดัเตรียมลาํดบั
ขั*นตอนการสอนไวเ้รียบร้อยแลว้ 

2.4 ครูผูส้อนสามารถนาํชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
พร้อมคู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะไปใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนักเรียนด้วยวิธีการที�ง่ายและ
สะดวก สามารถวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้                  
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนและเกณฑก์ารประเมินที�ชดัเจน เป็นระบบขั*นตอน และใชม้าตรฐานเดียวกนั             
สามารถวดัและประเมินผลนกัเรียน ทั*งดา้นทกัษะกระบวนการทาํงาน ดา้นกิจนิสัยในการทาํงาน 
และดา้นผลงาน  

3. ด้านสถานศึกษา 
การพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ครั* งนี*  มีขั*นตอนตั*งแต่การวิเคราะห์
จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคาํอธิบายรายวิชา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศกัราช 2556 สาขาวชิาช่างไฟฟ้า และดาํเนินการศึกษาและพฒันาชุดสื�อและนวตักรรม
การเรียนการสอน อยา่งเป็นระบบ ตามกระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
ทาํให้ไดชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ที�มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์            
ที�กาํหนด สามารถนาํไปใชจ้ดัการเรียนการสอนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั (2104-2108) 
สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
และเป็นตน้แบบให้แก่ครูผูส้อนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า สําหรับการพฒันาชุดฝึกทกัษะในหน่วย         
การเรียนรู้อื�นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา เป็นสื�อการสอนที�สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง ทั*งในวิทยาลยัเทคนิคลาํพูนและสถานศึกษา
ในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 
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กรอบแนวคดิการศึกษา 
ในการศึกษาครั* งนี*  ผูศึ้กษาได้จดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลับ 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า              
โดยมีกรอบแนวคิดดงันี*  

 
แผนภาพที� 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนของนกัเรียน  
จากการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  
1 เฟส 

การจดัการเรียนรู้ 
โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ความพึงพอใจของนกัเรียน 
ที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ 
โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 
กระแสสลบั 1 เฟส 


