
การพฒันาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

สาขาวชิาช่างไฟฟ้า 

(เล่ม 1) 
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศคุณูปการ 

 
การพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ครั. งนี.   สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากอาจารยม์งคล ธุระ  อาจารยพ์นัธ์ศกัดิ2  พุฒิมานิตพงศ์  อาจารยย์งยุทธ ลุงคะ   
อาจารย์สมเจตน์ ม่วงเกษม  และอาจารย์เดชา เกษมุติ ที3ให้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี3 ยวชาญ         
ประเมินคุณภาพสื3อและนวตักรรมการเรียนการสอน ด้านมาตรฐานขั.นตน้ ดา้นเทคนิคการผลิต  
และดา้นเนื.อหาของชุดฝึกทกัษะ คู่มือการสร้าง คู่มือการใช ้คู่มือนกัเรียน และใบงานที3ปรากฏใน
ชุดฝึกทกัษะชุดที3 1 – ชุดที3 5 รวมถึงการประเมินคุณภาพของเครื3องมือวดัและประเมินผลการศึกษา 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ2 ทางการเรียน และแบบประเมิน                 
ความพึงพอใจของนกัเรียน การให้ขอ้เสนอแนะดา้นระเบียบวิธีวิจยั จนการพฒันาชุดฝึกทกัษะ           
ครั. งนี. เสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื3อนคณาจารย์ และครอบครัวที3มีส่วนผลักดันและ               
ให้กาํลงัใจ จนขา้พเจา้สามารถพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  
ครั. งนี.ไดส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  

ประโยชน์ คุณค่าหรือความดีที3เกิดขึ. นจากการศึกษาครั. งนี.  ทั. งที3 เกิดผลต่อนักเรียน ครู 
ผูส้อน และผูส้นใจศึกษา ขออนุโมทนาแด่บิดา มารดา ครู อาจารย ์ตลอดจนผูมี้อุปการคุณทุกท่าน 

 
 

นายสมพร  อ่อนเกตุพล 
ครู  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

กนัยายน  2558 
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ชื�อเรื�อง : 

 

การพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  
สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  สาขาวชิาช่างไฟฟ้า     

ผู้ศึกษา : นายสมพร  อ่อนเกตุพล 
ตาํแหน่ง  ครู  วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 
สังกดัวทิยาลยัเทคนิคลาํพนู  สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ปีที�พมิพ์ : 2558 
 

บทคดัย่อ 
 
การศึกษานี5 มีวตัถุประสงค์เพื8อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส และศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนที8มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส     
ที8พฒันาขึ5น 

ประชากรที8ใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั5นปีที8 2 กลุ่ม 5 - 6 วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ที8เรียนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ          
ภาคเรียนที8 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 32 คน   

เครื8องมือที8ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั               
1 เฟส สําหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จาํนวน 5 ชุด ได้แก่                  
ชุดที8 1 ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ ชุดที8 2 คาปาซิเตอร์มอเตอร์ ชุดที8 3 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ ชุดที8 4                     
ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ และชุดที8 5 รีพลัชั8นมอเตอร์  ใบงานและแบบประเมินผลการปฏิบติังาน 
จาํนวน 14 ฉบับ  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียน จาํนวน 5 ฉบับ และแบบประเมิน                
ความพึงพอใจของนกัเรียนที8มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส จาํนวน 5 ฉบบั 

สถิติที8ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี8ย ส่วนเบี8ยงเบนมาตรฐาน และ       
สถิติเปรียบเทียบ t-test  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปไดด้งันี5  

1. ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จาํนวน 5 ชุด มีประสิทธิภาพโดยรวม 87.02/89.30    
และทุกชุดมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑที์8กาํหนด 80/80 



 ค

2. ผลสัมฤทธิ@ ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลงัเรียน    
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที8ระดบั .01 (ค่าที 78.90) 

3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
โดยรวมระดบัมาก (ค่าเฉลี8ย 4.43)  

 



ง 
 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 

ประกาศคุณูปการ ก 
บทคดัยอ่ ข 
สารบญั ง 
สารบญัตาราง ช 
สารบญัภาพ ฏ 
สารบญัแผนภาพ ท 
  
บทที   1 บทนาํ 1 
 ที มาและความสาํคญัของปัญหา 1 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 10 
 สมมติฐานการศึกษา 10 
 ขอบเขตการศึกษา 10 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 13 
 ประโยชน์ที ไดรั้บจากการศึกษา 19 
 กรอบแนวคิดการศึกษา 22 
   
บทที   2 เอกสารและงานวิจยัที เกี ยวขอ้ง 23 
 ทฤษฎีการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 24 
 แนวคิดเกี ยวกบัสื อการเรียนการสอน 70 
 แนวคิดเกี ยวกบัชุดฝึกทกัษะ   85 
 แนวคิดเกี ยวกบัผลสัมฤทธิA ทางการเรียน 94 
 แนวคิดเกี ยวกบัความพึงพอใจ 103 
 งานวจิยัที เกี ยวขอ้ง 110 
   
บทที   3 วธีิดาํเนินการศึกษา 115 
 ประชากร 115 



จ 
 

 หน้า 

 เครื องมือที ใชใ้นการศึกษา 115 
 การสร้างเครื องมือที ใชใ้นการศึกษา 120 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 147 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล 151 
 สถิติที ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล 155 
   

บทที   4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 161 
 ตอนที  1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 

1 เฟส สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ตาม
เกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80   

162 

 ตอนที  2 ผลสัมฤทธิA ทางการเรียนของนกัเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

163 

 ตอนที  3 ความพึงพอใจของนกัเรียนที มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

164 

   
บทที   5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 165 
 สรุปผลการศึกษา 166 
 อภิปรายผล 166 
 ขอ้เสนอแนะ 174 
   
บรรณานุกรม 176 
  
ภาคผนวก 182 
 ภาคผนวก ก   รายชื อผูเ้ชี ยวชาญ หนงัสือขอความอนุเคราะห์ และหนงัสือตอบรับ

ผูเ้ชี ยวชาญ 
183 

 ภาคผนวก ข เครื องมือที ใชใ้นการศึกษา 198 
 ภาคผนวก ค แบบประเมินคุณภาพเครื องมือที ใชใ้นการศึกษา และ                        

ผลการวเิคราะห์คุณภาพเครื องมือที ใชใ้นการศึกษา 
453 

 ภาคผนวก ง คะแนนนกัเรียนจากการทดลอง 672 



ฉ 
 

 หน้า 

 ภาคผนวก จ รูปถ่ายระหวา่งการสร้างชุดฝึกทกัษะ 747 
 ภาคผนวก ฉ รูปถ่ายระหวา่งการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ 752 
 ภาคผนวก ช การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 755 
 ภาคผนวก ซ การเขา้ร่วมแข่งขนัสิ งประดิษฐท์างการศึกษาสื อและนวตักรรม

ทางการเรียนการสอน 
803 

 ภาคผนวก ฌ รางวลัที ไดรั้บ  (ใบประกาศ) 817 
 ภาคผนวก ญ การจดสิทธิบตัรรับรอง 830 
    
ประวติัผูศึ้กษา 832 
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สารบัญตาราง   
 

ตารางที�  หน้า 

1 ผลการเรียน รายวชิามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั รหสัวชิา 2104-2108 ของนกัเรียน                  
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชัLนปีที  2 สาขาวชิาช่างไฟฟ้า วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู                 
ปีการศึกษา 2554 และ ปีการศึกษา 2555 แยกรายกลุ่มนกัเรียน 

2 

2 ปัญหาการเรียนวชิามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ ชัLนปีที  2 สาขาวชิาช่างไฟฟ้า วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ปีการศึกษา 2555 

3 

3 การวเิคราะห์ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที  1 – ชุดที  5 

152 

4 การวเิคราะห์ผลสัมฤทธิA ทางการเรียนของนกัเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อ
วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  1 – ชุดที  5 

153 

5 การวเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนที มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึก
ทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส   

155 

6 ประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาวชิาช่างไฟฟ้า 

162 

7 ผลสัมฤทธิA ทางการเรียนของนกัเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ                 
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

163 

8 ความพึงพอใจของนกัเรียนที มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อ
วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

164 

9 สาเหตุที มอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของสปลิตเฟสมอเตอร์ 233 

10 สาเหตุที มอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 243 

11 สาเหตุที มอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 251 

12 สาเหตุเมื อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 260 

13 การตรวจหาสาเหตุเมื อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 267 

14 การตรวจหาสาเหตุเมื อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 275 

15 การตรวจหาสาเหตุเมื อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 283 

16 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ 287 
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ตารางที�  หน้า 

17 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์กลบัทางหมุน 288 

18 บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ เพื อหาสาเหตุเมื อ
มอเตอร์ไม่หมุน   

292 

19 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอตอร์   297 

20 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์กลบัทางหมุน 298 

21 บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ เพื อหา
สาเหตุเมื อมอเตอร์ไม่หมุน 

303 

22 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และรันมอเตอร์ 308 

23 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และรันมอเตอร์กลบั
ทางหมุน 

309 

24 ผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์เพื อหา
สาเหตุขอ้ขดัขอ้ง 

313 

25 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์   318 

26 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์กลบัทางหมุน 319 

27 บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ เพื อหาสาเหตุ
เมื อมอเตอร์ไม่หมุน 

324 

28 บนัทึกผลการทดลองการตรวจหาสาเหตุเมื อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ
เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

329 

29 บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์  เพื อหาสาเหตุ
เมื อมอเตอร์ไม่หมุน 

333 

30 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์   338 

31 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์กลบัทางหมุน   339 

32 บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ เพื อหาสาเหตุ
เมื อมอเตอร์ไม่หมุน   

343 

33 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นมอเตอร์   347 

34 บนัทึกผลการทดลองงานการกลบัทิศทางการหมุนรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั น
มอเตอร์    

348 
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35 บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นมอเตอร์        
เพื อหาสาเหตุเมื อมอเตอร์ไม่หมุน 

352 

36 คะแนนนกัเรียนจากการทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  1 ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (แบบกลุ่มกลาง จาํนวน 9 คน) 

675 

37 คะแนนนกัเรียนจากการทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  2 คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (แบบกลุ่มกลาง จาํนวน 9 คน) 

676 

38 คะแนนนกัเรียนจากการทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  3 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ (แบบกลุ่มกลาง จาํนวน 9 คน) 

677 

39 คะแนนนกัเรียนจากการทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  4 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (แบบกลุ่มกลาง จาํนวน 9 คน) 

678 

40 คะแนนนกัเรียนจากการทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  5 รีพลัชั นมอเตอร์ (แบบกลุ่มกลาง จาํนวน 9 คน) 

679 

41 สรุปคะแนนนกัเรียนจากการทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  1 – ชุดที  5 (แบบกลุ่มกลาง จาํนวน 9 คน) 

680 

42 คะแนนนกัเรียนจากการทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  1 ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (แบบภาคสนาม จาํนวน 32 คน) 

682 

43 คะแนนนกัเรียนจากการทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  2 คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (แบบภาคสนาม จาํนวน 32 คน) 

684 

44 คะแนนนกัเรียนจากการทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  3 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ (แบบภาคสนาม จาํนวน 32 คน) 

686 

45 คะแนนนกัเรียนจากการทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  4 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (แบบภาคสนาม จาํนวน 32 คน) 

688 

46 คะแนนนกัเรียนจากการทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  5 รีพลัชั นมอเตอร์ (แบบภาคสนาม จาํนวน 32 คน) 

690 

47 สรุปคะแนนนกัเรียนจากการทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  1 – ชุดที  5 (แบบภาคสนาม จาํนวน 32 คน) 

692 

48 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย  (p)  และค่าอาํนาจจาํแนก  (r) ของแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิA ทางการเรียน ก่อนเรียน – หลงัเรียน 
 

694 
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49 ผลการวเิคราะห์ความเที ยงของแบบทดสอบผลสัมฤทธิA ทางการเรียนโดยใช ้           
สูตร KR – 20 

697 

50 ผลการตรวจสอบค่าความเชื อมั น (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนกัเรียนที มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  1 ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ 

702 

51 ผลการตรวจสอบค่าความเชื อมั น (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนกัเรียนที มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  2 คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

704 

52 ผลการตรวจสอบค่าความเชื อมั น (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนกัเรียนที มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  3 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

706 

53 ผลการตรวจสอบค่าความเชื อมั น (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนกัเรียนที มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  4 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 

708 

54 ผลการตรวจสอบค่าความเชื อมั น (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนกัเรียนที มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  5 รีพลัชั นมอเตอร์ 

710 

55 เปรียบเทียบคะแนนนกัเรียนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ      
หลงัเรียน ฉบบัที   1  เรื อง  สปลิตเฟสมอเตอร์   

713 

56 ผลสัมฤทธิA ทางการเรียนของนกัเรียน เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
เรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน ฉบบัที   1  เรื อง  สปลิตเฟสมอเตอร์   

716 

57 เปรียบเทียบคะแนนนกัเรียนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ      
หลงัเรียน ฉบบัที   2  เรื อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

717 

58 ผลสัมฤทธิA ทางการเรียนของนกัเรียน เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
เรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน ฉบบัที   2  เรื อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

720 

59 เปรียบเทียบคะแนนนกัเรียนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ       
หลงัเรียน ฉบบัที   3  เรื อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

721 

60 ผลสัมฤทธิA ทางการเรียนของนกัเรียน เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
เรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน ฉบบัที   3  เรื อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

724 
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61 เปรียบเทียบคะแนนนกัเรียนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ         
หลงัเรียน ฉบบัที   4  เรื อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 

725 

62 ผลสัมฤทธิA ทางการเรียนของนกัเรียน เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
เรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน ฉบบัที   4  เรื อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 

728 

63 เปรียบเทียบคะแนนนกัเรียนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ         
หลงัเรียน ฉบบัที   5  เรื อง  รีพลัชั นมอเตอร์ 

729 

64 ผลสัมฤทธิA ทางการเรียนของนกัเรียน เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
เรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน ฉบบัที   5  เรื อง  รีพลัชั นมอเตอร์ 

732 

65 สรุปผลสัมฤทธิA ทางการเรียนของนกัเรียน เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลงัเรียน
โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

733 

66 คะแนนนกัเรียนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที มีต่อการจดัการ
เรียนรู้  โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  1 
ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ 

735 

67 คะแนนนกัเรียนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที มีต่อการจดัการ
เรียนรู้  โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  2 
คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

737 

68 คะแนนนกัเรียนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที มีต่อการจดัการ
เรียนรู้  โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  3 
เช็ดเด็ดโพล มอเตอร์ 

739 

69 คะแนนนกัเรียนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที มีต่อการจดัการ
เรียนรู้  โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  4 
ยนิูเวอร์แซล มอเตอร์ 

741 

70 คะแนนนกัเรียนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที มีต่อการจดัการ
เรียนรู้  โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที  5 
รีพลัชั นมอเตอร์ 

743 

71 สรุปคะแนนนกัเรียนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที มีต่อการจดั      
การเรียนรู้  โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส       
ชุดที  1 – ชุดที  5 

745 
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สารบัญภาพ 

 
ภาพที�  หน้า 

1 สปลิตเฟสมอเตอร์ 25 
2 โรเตอร์ของมอเตอร์สปลิตเฟส 25 
3 สเตเตอร์ของมอเตอร์สปลิตเฟส 26 
4 ฝาประกบหวัทา้ย 26 
5 ส่วนที อยูก่บัที และส่วนที เคลื อนที ของสวทิช์แรงเหวี ยง 27 
6 ขดลวด 2 ชุดของมอเตอร์สปลิตเฟสมอเตอร์ 29 
7 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของสปลิตเฟสมอเตอร์ 30 
8 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของสปลิตเฟสมอเตอร์ (2) 31 
9 แสดงการต่อสปลิตเฟสมอเตอร์ใชง้าน 31 

10 การต่อสลบัขัLวขดลวดชุดรัน 32 
11 มอเตอร์คาปาซิเตอร์สตาร์ท 34 
12 คาปาซิเตอร์สองค่า 34 
13 แสดงสเตเตอร์ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั นรันมอเตอร์ 35 
14 แสดงขดลวดชุดรันและชุดสตาร์ท 35 
15 แสดงโรเตอร์ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั นรันมอเตอร์ 36 
16 แสดงสวทิช์แรงเหวี ยงจากศูนยก์ลาง 36 
17 แสดงคาปาซิเตอร์แบบอิเล็คทรอไลติค 37 
18 แสดงฝาปิดหวั-ทา้ยของคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั นรันมอเตอร์ 37 
19 แสดงเวคเตอร์ไดอะแกรมของกระแสที ไหลในสเตเตอร์ของคาปาซิเตอร์

สตาร์ทอินดคัชั นรันมอเตอร์ 
38 

20 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั นรันมอเตอร์ 38 
21 แสดงการต่อคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั นรันมอเตอร์ใชง้าน 39 
22 แสดงการต่อมอเตอร์ใหก้ลบัทิศทางการหมุน 39 
23 แสดงคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 40 
24 แสดงสเตเตอร์ของมอเตอร์ 41 
25 แสดงขดลวดภายในสเตเตอร์ 41 
26 แสดงโรเตอร์ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 41 
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27 แสดงคาปาซิเตอร์ที ใชก้บัคาปาซิเตอร์และรันมอเตอร์ 42 
28 แสดงฝาปิดหวัทา้ยของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 42 
29 แสดงการทาํงานของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 43 
30 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของคาปาซิเตอร์และรันมอเตอร์ 43 
31 แสดงการต่อคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 44 
32 แสดงการต่อมอเตอร์ใหก้ลบัทิศทางการหมุน 44 
33 แสดงทูแวลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 45 
34 แสดงสเตเตอร์ของมอเตอร์ 46 
35 แสดงขดลวดภายในสเตเตอร์ 46 
36 แสดงโรเตอร์ของทูแวลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 46 
37 แสดงคาปาซิเตอร์สตาร์ท 47 
38 แสดงคาปาซิเตอร์รัน 47 
39 แสดงฝาปิดหวั-ทา้ยของทูอแวลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 48 
40 แสดงสวทิช์แรงเหวี ยงของทูแวลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 48 
41 แสดงการทาํงานของทูแวลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 49 
42 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของทูแวลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 49 
43 แสดงการต่อทูแวลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ใชง้าน 50 
44 แสดงการต่อมอเตอร์ใหก้ลบัทิศทางการหมุน 50 
45 แสดงเช็คเด็ดโปลมอเตอร์ 51 
46 ส่วนประกอบของมอเตอร์เช็ดเด็ดโพล 52 
47 ลกัษณะขัLวแม่เหล็กแบบเซเลีLยนโพล ที ประกอบดว้ยเช็ดเด็ดโพล                  

และอนัเช็ดเด็ดโพล 
53 

48 ลกัษณะของขดลวดอนัเช็ดเด็ดหรือขดลวดเมนที พนัเสร็จแลว้ 53 
49 แสดงการเคลื อนที ของสนามแม่เหล็กในสเตเตอร์ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 54 
50 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 55 
51 แสดงการต่อเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ใชง้าน 56 
52 แสดงการต่อมอเตอร์ใหก้ลบัทิศทางการหมุน 56 
53 แสดงสเตเตอร์ของยนิูเวอร์แชลมอเตอร์ 58 
54 แสดงโรเตอร์ของยนิูเวอร์แชลมอเตอร์ 58 
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55 แสดงฝาปิดหวั-ทา้ยของยนิูเวอร์แชลมอเตอร์ 59 
60 แสดงการทาํงานของยนิูเวอร์แชลมอเตอร์ 60 
61 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของยนิูเวอร์แชลมอเตอร์ 61 
62 แสดงการต่อยนิูเวอร์แชลมอเตอร์ใชง้าน 61 
63 แสดงกระแสไหลเขา้ทางดา้นซา้ยของโรเตอร์ 62 
64 แสดงกระแสไหลเขา้ทางดา้นขวาของโรเตอร์ 62 
65 แสดงรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นรันมอเตอร์ 63 
66 แสดงสเตเตอร์ของมอเตอร์ 65 
67 โรเตอร์แบบซี คอมมิวเตเตอร์ขนานกบัแกนของโรเตอร์ 65 
68 โรเตอร์แบบซี คอมมิวเตเตอร์ตัLงฉากกบัแกนของโรเตอร์ 65 
69 แสดงอุปกรณ์ลดัวงจรขดลวดโรเตอร์แบบยกแปรงถ่านขึLน 66 
70 แสดงอุปกรณ์ลดัวงจรขดลวดโรเตอร์แบบไม่ยกแปรงถ่าน 66 
71 แสดงแปรงถ่านของรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นรันมอเตอร์ 67 
72 แสดงฝาปิดหวั-ทา้ยของรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นรันมอเตอร์ 67 
73 แสดงหลกัการทาํงานของรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นรันมอเตอร์ 68 
74 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นรันมอเตอร์ 68 
75 แสดงการกลบัทิศทางการหมุนรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นรันมอเตอร์ 69 
76 ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (Single Phase Motor) 206 
77 คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ (Capacitor Run Motor) 209 
78 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์  (Shaded pole motor) 211 
79 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (Universal  motor) 213 
80 รีพลัชั นมอเตอร์ (Repulsion motor) 215 
81 สปลิตเฟสมอเตอร์ 225 
82 สเตเตอร์ของสปลิตเฟสมอเตอร์ 225 
83 โครงสเตเตอร์ของสปลิตเฟสมอเตอร์ 226 
84 แกนเหล็กสเตเตอร์ 226 
85 ลกัษณะการลงขดลวดทัLง 2 ชุด 227 
86 มุมของขดลวดชุดรันและขดลวดชุดสตาร์ท 227 
87 ขดลวดสเตเตอร์ 227 
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88 โครงสร้างภายในโรเตอร์ 228 
89 โรเตอร์แบบกรงกระรอก 228 
90 สวทิช์แรงเหวี ยงหนีศูนยก์ลาง 229 
91 ฝาปิดหวัทา้ยของสปลิตเฟสมอเตอร์ 229 
92 การทาํงานของสวทิซ์แรงเหวี ยงหนีศูนยก์ลาง 230 
93 การลงขดลวดภายในร่องสล๊อตมอเตอร์และการต่อวงจรขดลวดภายใน 231 
94 การต่อวงจรภายในขดลวดชุดรัน 231 
95 การต่อวงจรภายในขดลวดชุดสตาร์ท 231 
96 วงจรการต่อขัLวปลายสายขดลวดชุดรันและชุดสตาร์ทไปใชง้าน 232 
97 การต่อขัLวปลายสายสปลิตเฟสมอเตอร์ใชง้าน 232 
98 การต่อสลบัขัLวขดลวดชุดรัน 232 
99 การต่อสลบัขัLวขดลวดชุดสตาร์ท 233 

100 คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 235 
101 โครงสเตเตอร์ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 236 
102 แกนเหล็กสเตเตอร์ (2) 236 
103 ลกัษณะการลงขดลวดทัLง 2 ชุด (2) 237 
104 ขดลวดสเตเตอร์ (2) 237 
105 โรเตอร์แบบกรงกระรอก (2) 238 
106 สวทิช์แรงเหวี ยงหนีศูนยก์ลาง (2) 238 
107 ฝาปิดหวั-ทา้ยของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 239 
108 คาปาซิเตอร์แบบอิเล็คทรอไลติค 239 
109 การทาํงานของสวทิซ์แรงเหวี ยงหนีศูนยก์ลาง (2) 240 
110 การลงขดลวดภายในร่องสล๊อตมอเตอร์และการต่อวงจรขดลวดภายใน (2) 240 
111 การต่อวงจรภายในขดลวดชุดรัน (2) 241 
112 การต่อวงจรภายในขดลวดชุดสตาร์ท (2) 241 
113 วงจรการต่อขัLวปลายสายขดลวดชุดรันและชุดสตาร์ทไปใชง้าน (2) 241 
114 วงจรการต่อขัLวปลายสายขดลวดชุดรันและชุดสตาร์ทไปใชง้าน (3) 242 
115 การต่อสลบัขัLวขดลวดชุดรัน (2) 242 
116 การต่อสลบัขัLวขดลวดชุดสตาร์ท (2) 243 
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117 คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 244 
118 โครงสเตเตอร์ของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 244 
119 แกนเหล็กสเตเตอร์ (3) 245 
120 ลกัษณะการลงขดลวดทัLง 2 ชุด (3) 245 
121 ขดลวดสเตเตอร์ (3) 246 
122 โรเตอร์ 246 
123 ฝาปิดหวัทา้ยของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 247 
124 คาปาซิเตอร์ที ใชก้บัคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 247 
125 การทาํงานของสวทิซ์แรงเหวี ยงหนีศูนยก์ลาง (3) 248 
126 การลงขดลวดภายในร่องสล๊อตมอเตอร์และการต่อวงจรขดลวดภายใน (3) 248 
127 การต่อวงจรภายในขดลวดชุดรัน (3) 248 
128 การต่อวงจรภายในขดลวดชุดสตาร์ท (3) 249 
129 วงจรการต่อขัLวปลายสายขดลวดชุดรันและชุดสตาร์ทไปใชง้าน (4) 249 
130 การต่อขัLวปลายสายคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 249 
131 การต่อสลบัขัLวขดลวดชุดรัน (3) 250 
132 การต่อสลบัขัLวขดลวดชุดสตาร์ท (3) 250 
133 คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 252 
134 โครงสเตเตอร์ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 252 
135 แกนเหล็กสเตเตอร์ (4) 253 
136 ลกัษณะการลงขดลวดทัLง 2 ชุด (4) 253 
137 ขดลวดสเตเตอร์ (4) 254 
138 โรเตอร์ (2) 254 
139 สวทิช์แรงเหวี ยงหนีศูนยก์ลาง (3) 255 
140 ฝาปิดหวัทา้ยของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 255 
141 คาปาซิเตอร์สตาร์ท 256 
142 คาปาซิเตอร์รัน 256 
143 การทาํงานของสวทิซ์แรงเหวี ยงหนีศูนยก์ลาง (4) 257 
144 การลงขดลวดภายในร่องสล๊อตมอเตอร์ 257 
145 การต่อวงจรภายในขดลวดชุดรัน (4) 258 
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146 การต่อวงจรภายในขดลวดชุดสตาร์ท (4) 258 
147 วงจรการต่อขัLวปลายสายขดลวดชุดรันและชุดสตาร์ทไปใชง้าน (5) 258 
148 การต่อใชค้าปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ใชง้าน 259 
149 การต่อสลบัขัLวขดลวดชุดรัน (4) 259 
150 การต่อสลบัขัLวขดลวดชุดสตาร์ท (4) 260 
151 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 263 
152 แบบร่างสเตเตอร์ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 263 
153 สเตเตอร์ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 264 
154 โรเตอร์ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 264 
155 ฝาปิดหวัทา้ยของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 264 
156 การเคลื อนที ของสนามแม่เหล็กในสเตเตอร์ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 265 
157 การต่อวงจรขดลวดภายในของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 265 
158 การต่อวงจรขดลวดภายในของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ (2) 266 
159 การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ไปใชง้าน 266 
160 การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ไปใชง้าน (2) 266 
161 การกลบัทิศทางการหมุนของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 267 
162 แสดงยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 269 
163 สเตเตอร์และขดลวดสนามแม่เหล็กของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 269 
164 โรเตอร์ของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 270 
165 ฝาปิดหวัทา้ยของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 270 
166 แปรงถ่านของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 271 
167 วงจรการต่อขดลวดภายในของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 271 
168 วงจรการต่อขดลวดภายในของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (2) 272 
169 วงจรการต่อขดลวดภายในของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (3) 272 
170 วงจรการต่อขดลวดภายในของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (4) 272 
171 การต่อยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ใชง้าน 273 
172 แสดงการต่อยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ใชง้าน 273 
173 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ที ยงัไม่ไดก้ลบัทิศทางการหมุน 274 
174 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ที ยงัไม่ไดก้ลบัทิศทางการหมุน (2) 274 
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175 การกลบัทิศทางการหมุนของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (2) 274 
176 การกลบัทิศทางการหมุนของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (3) 275 
177 รีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นมอเตอร์ 277 
178 สเตเตอร์ของมอเตอร์ 278 
179 ลกัษณะการลงขดลวดที สเตเตอร์ 1 ขัLวแม่เหล็ก 278 
180 โรเตอร์แบบซี คอมมิวเตเตอร์ ขนานกบัเพลา (Axial Commutator) 278 
181 โรเตอรแบบซี คอมมิวเตเตอร์ ตัLงฉากกบัเพลา (Radial Commutator) 279 
182 ขดลวดแบบแลบ 279 
183 ขดลวดแบบเวฟ 279 
184 แปรงถ่านและซองใส่แปรงถ่าน 280 
185 แปรงถ่านของรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นมอเตอร์ 280 
186 ฝาปิดหวัทา้ย 280 
187 อาร์เมเจอร์  คอมมิวเตเตอร์  ซี ตวันาํ  และสปริงลดัวงจร 281 
188 วงจรการต่อขดลวดภายในของรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นมอเตอร์ 282 
189 การต่อรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นมอเตอร์ใชง้าน 282 
190 การต่อรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นมอเตอร์ใชง้าน (2) 282 
191 การกลบัทิศทางการหมุนรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นมอเตอร์ 283 
192 วงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ 286 
193 ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ 286 
194 วงจรสปลิตเฟสมอเตอร์กลบัทางหมุน 287 
195 ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (2) 287 
196 วงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ (2) 291 
197 ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (3) 291 
198 วงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 296 
199 ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (4) 296 
200 วงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์กลบัทางหมุน 297 
201 ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (5) 298 
202 วงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ (2) 302 
203 ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (6) 302 
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ภาพที�  หน้า 

204 วงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และรันมอเตอร์ 307 
205 ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (7) 307 
206 วงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และรันมอเตอร์กลบัทางหมุน 308 
207 ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (9) 308 
208 วงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 312 
209 ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (8) 312 
210 วงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 317 
211 ชุดฝึกทกัษะคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 317 
212 วงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์กลบัทางหมุน 318 
213 ชุดฝึกทกัษะคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ (2) 318 
214 วงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ (2) 323 
215 ชุดฝึกทกัษะคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ (3) 323 
216 วงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 328 
217 ชุดฝึกทกัษะเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 328 
218 วงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ (2) 332 
219 ชุดฝึกทกัษะเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ (2) 332 
220 วงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 337 
221 ชุดฝึกทกัษะยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 337 
222 วงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์กลบัทางหมุน 338 
223 ชุดฝึกทกัษะยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (3) 338 
224 วงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (2) 342 
225 ชุดฝึกทกัษะยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (2) 342 
226 วงจรรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นมอเตอร์ 346 
227 ชุดฝึกทกัษะรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นมอเตอร์ 346 
228 การกลบัทิศทางการหมุนรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นมอเตอร์ (2) 347 
229 ชุดฝึกทกัษะรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นมอเตอร์ (2) 347 
230 วงจรรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นมอเตอร์ (2) 351 
231 ชุดฝึกทกัษะรีพลัชั นสตาร์ทอินดคัชั นมอเตอร์ (3) 351 
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สารบัญแผนภาพ 

 
แผนภาพที�  หน้า 

1 กรอบแนวคิดการศึกษา 22 
2 รูปแบบการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั          

1 เฟส 
125 
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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 
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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 
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บทที�  2 

เอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 

เอกสารและงานวิจยัที� เกี�ยวข้องกับการพฒันาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมจากทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ตามลาํดบัหัวขอ้ 
ดงันี5  

1. ทฤษฎีการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
 1.1 สปลิตเฟสมอเตอร์ 
 1.2 คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 1.3 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 1.4 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
 1.5 รีพลัชั�นมอเตอร์ 
2. แนวคิดเกี�ยวกบัสื�อการเรียนการสอน  
 2.1 สื�อการเรียนการสอน 
 2.2 สื�อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 2.3 การเลือกสื�อการเรียนการสอน 
 2.4 การใชสื้�อการเรียนการสอน 
 2.5 หลกัสูตรกบัสื�อการเรียนการสอน 
 2.6 การพฒันาสื�อการเรียนการสอน 
 2.7 การผลิตสื�อการเรียนการสอน 
 2.8 มาตรฐานสื�อการเรียนการสอนประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ 
3. แนวคิดเกี�ยวกบัชุดฝึกทกัษะ 
 3.1 ความหมายของชุดฝึกทกัษะ 
 3.2 ความสาํคญัของชุดฝึกทกัษะ 
 3.3 ประโยชน์ของชุดฝึกทกัษะ 
 3.4 ลกัษณะที�ดีของชุดฝึกทกัษะ 
 3.5 หลกัการสร้างชุดฝึกทกัษะ 
 3.6 ขั5นตอนการสร้างชุดฝึกทกัษะ   



24 

 

 3.7 การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ 
 3.8 ขั5นตอนการทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกทกัษะ 
4. แนวคิดเกี�ยวกบัผลสัมฤทธิF ทางการเรียน 
 4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิF ทางการเรียน 
 4.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียน 
 4.3 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียน 
 4.4 การสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบ 
5. แนวคิดเกี�ยวกบัความพึงพอใจ 
 5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 5.2 ความสาํคญัของความพึงพอใจ 
 5.3 แนวคิด ทฤษฎี เกี�ยวกบัความพึงพอใจ 
 5.4 การวดัความพึงพอใจ 
 5.5 การสร้างและการหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ 
6. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 
 

1. ทฤษฎกีารต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
  1.1 สปลิตเฟสมอเตอร์ 
   ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 28) กล่าววา่ สปลิตเฟสมอเตอร์เป็นมอเตอร์ไฟสลบัเฟส
เดียว ที�เริ� มหมุนโดยอาศยัหลักการการแยกเฟสของกระแสไฟฟ้าที�จ่ายให้กับมอเตอร์ไปสร้าง
สนามแม่เหล็กหมุนที�สเตเตอร์ และสนามแม่เหล็กหมุนนี5 ทาํให้เกิดการเหนี�ยวนาํขึ5นที�ตวัโรเตอร์ 
เป็นผลทาํให้โรเตอร์เริ�มหมุนไปได ้มอเตอร์แบบนี5 ขนาดตํ�ากว่า 1แรงมา้ นิยมใช้เป็นตวัขบัโหลด
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ปั5 มนํ5าขนาดเล็ก ปั5 มลมขนาดเล็ก สวา่นไฟฟ้าแบบแท่น 
   คารม สินธูระหฐั และภาสกร พิมานพรหม (2555 : 42) กล่าววา่ มอตร์สปลิตเฟส เป็น
มอเตอร์ที�มีกาํลงัตํ�ากวา่ 1 แรงมา้ หรือเรียกวา่เศษส่วนของแรงมา้ เช่น เครื�องซกัผา้ ปัKมนํ5 าขนาดเล็ก 
เครื�องเจาะขนาดเล็ก เป็นตน้ 
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ภาพที� 1 สปลิตเฟสมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

  
   1) ส่วนประกอบที�สาํคญัของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
    ดุสิต สูรยร์าช (2555 : 2-3) ไดก้ล่าววา่ สปลิตเฟสมอเตอร์มีส่วนประกอบที�สําคญั
อยู ่4 ส่วน คือ  
    1.1) โรเตอร์ เป็นส่วนที�หมุนมีส่วนประกอบที�สาํคญั 3 อยา่ง คือ 
     1.1.1) แกนเหล็ก ซึ� งทาํด้วยแผ่นเหล็กที�มีคุณภาพสูงในการสร้างอาํนาจ
แม่เหล็ก อดัเขา้ดว้ยกนัเรียกวา่ แผน่ลามิเนท 
     1.1.2) แกนเพลา เป็นแกนของโรเตอร์และแกนเหล็กจะถูกอดัสวมเขา้ไปใน
แกนเพลานี5  
     1.1.3) ขดลวดแบบกรงกระรอก ประกอบดว้ยแท่งทองแดงซึ� งจะถูกอดัอยูใ่น
ร่องสล็อตของแกนเหล็ก 
  

 
 

ภาพที� 2 โรเตอร์ของมอเตอร์สปลิตเฟส 
ที�มา : ดุสิต สูรยร์าช, 2555 
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    1.2) สเตเตอร์ จะเป็นส่วนที�อยู่กบัที�ประกอบด้วยแผ่นลามิเนท จะเซาะเป็นร่อง
แบบกึ�งปิด ยดึติดอยูก่บัโครงที�เป็นเหล็กหล่อหรือเหล็กธรรมดาและจะมีขดลวดพนัอยูใ่นร่องสล็อต 
2 ชุด ชุดแรกจะพนัอยูด่า้นล่างของสล็อตเรียกวา่ขดลวดชุดรัน ชุดที� 2 จะพนัทบัชุดแรกอยูด่า้นร่อง
สล็อตซึ� งจะขนาดเล็กกวา่ขดลวดชุดรัน เรียกวา่ขดลวดชุดสตาร์ท หรือขดลวดช่วย ขดลวดทั5งสอง
ชุดจะต่อขนานกันอยู่ขณะที�มอเตอร์ไม่หมุน แต่ขดลวดสตาร์ทจะถูกตดัออกไปจากวงจรเมื�อ
มอเตอร์หมุนไปไดร้ะยะหนึ�งโดยสวทิช์แรงเหวี�ยง ซึ� งประกอบอยูภ่ายในมอเตอร์ 
 

 
 

ภาพที� 3 สเตเตอร์ของมอเตอร์สปลิตเฟส 
ที�มา : ดุสิต สูรยร์าช, 2555 

 
    1.3) ฝาประกอบหวัทา้ย จะประกอบอยูด่า้นขา้งทั5งสองโครงที�ยึดสเตเตอร์ และจะ
ถูกยึดด้วยสลกัเกลียวด้านหนึ� งของฝาประกบหัวทา้ยนี5 จะเป็นที�ติดตั5งส่วนที�อยู่กบัที�ของสวิทช์     
แรงเหวี�ยง 
 

 
 

ภาพที� 4 ฝาประกบหวัทา้ย 
ที�มา : ดุสิต สูรยร์าช, 2555 
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    1.4) สวิทช์แรงเหวี�ยง จะประกอบอยู่ภายในมอเตอร์มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 
ส่วนที�อยูก่บัที� ซึ� งประกอบอยูบ่นฝาครอบดา้นหนึ�งของมอเตอร์ และส่วนที�เคลื�อนที� ซึ� งจะประกอบ
บนเพลาของโรเตอร์ส่วนที�อยูก่บัที�นั5นจะมีหนา้สัมผสั สาํหรับเปิดและปิดวงจรขอลวดชุดสตาร์ท 
 

 
 

ภาพที� 5 ส่วนที�อยูก่บัที�และส่วนที�เคลื�อนที�ของสวทิช์แรงเหวี�ยง 
ที�มา : ดุสิต สูรยร์าช, 2555 

 
    คารม สินธูระหัฐ และภาสกร พิมานพรหม (2555 : 43-44) ไดก้ล่าววา่ มอเตอร์        
สปลิตเฟส มีส่วนประกอบดงันี5  
    1.1) โรเตอร์ ประกอบดว้ยแกนเหล็กซึ� งทาํจากเหล็กแผ่นบาง ๆ อดัซ้อนกนัโดย       
มีเพลาสอดรับเพื�อยึดแผ่นเหล็กให้แน่น โรเตอร์จะเซาะเป็นสล๊อตไปตามยาวมีแท่งทองแดง หรือ
อะลูมิเนียมบรรจุอยู่รอบ ๆ และเชื�อมต่อกนัด้วยวงแหวนทองแดง หรืออะลูมิเนียมทั5งสอนด้าน         
มีลกัษณะคลา้ยกรงกระรอก  
    1.2) สเตเตอร์ ประกอบดว้ยแผน่เหล็กบาง ๆ อดัซ้อนกนัและเซาะเป็นสล๊อตติดตั5ง
ในโครงซึ� งทาํจากเหล็กหล่อ หรือเหล็กเหนียว สเตอร์ของมอเตรอส์ปลิตเฟส จะมีขดลวดพนั 2 ชุด 
คือ ขดลวดรัน หรือขดลวดเมน และขดลวดสตาร์ทหรือขดลวดช่วย โดยขดลวดทั5งสองจะบรรจุใน
สล๊อตวางเป็นมุม 90 องศาไฟฟ้า ขดลวดสตาร์ทจะต่ออนุกรมกบัสวิตซ์แรงเหวี�ยง จากนั5นจึงนาํไป
ต่อขนานกบัขดลวดรัน 
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    1.3) ฝาครอบ ฝาครอบของมอเตอร์ ทาํดว้ยเหล็กหล่อ หรือเหล็กเหนียว ยึดติดอยู่
กบัสเตเตอร์ด้วยสลักเกลียว ทาํหน้าที�รองรับโรเตอร์ ฝาครอบมีแบริ� งสําหรับรองรับเพลาของ         
โรเตอร์เพื�อทาํให้โรเตอร์หมุนตรงกลาง และช่วยป้องกนัไม่ให้โรเตอร์สัมผสักบัสเตเตอร์ ฝาครอบ
ดา้นหนึ�งติดตั5งสวทิช์แรงเหวี�ยง 
    1.4) สวิทช์แรงเหวี�ยง สวิทช์แรงเหวี�ยงมีหลายแบบติดตั5งอยู่ภายในมอเตอร์ และ        
มีส่วนประกอบสาํคญั 2 ส่วน คือ ส่วนที�อยูก่บัที�และส่วนที�หมุน ส่วนที�อยูก่บัที�ติดตั5งที�ฝาครอบของ
มอเตอร์ โดยมีหนา้สัมผสัซึ� งทาํหนา้ที�เป็นสวิทช์ตดั – ต่อวงจรของขดลวดสตาร์ท และส่วนที�หมุน
จะยึดติดที�เพลาของโรเตอร์เมื�อมอเตอร์หมุนดว้ยความเร็วประมาณ 75% ของความเร็วเต็มพิกดัจะ
เกิดแรงเหวี�ยงซึ� งจะทาํให้สวิทช์แรงเหวี�ยงส่วนที�หมุนไปดนัหนา้สัมผสัของส่วนที�อยูก่บัที�ให้แยก
ออกจากกนั ซึ� งเป็นการตดัวงจรของขดสตาร์ทโดยอตัโนมติั 
    ณรงค ์ชอนตะวนั (2554 : 107) ไดก้ล่าววา่ ส่วนประกอบของมอเตอร์สปลิตเฟส  
ประกอบด้วย โรเตอร์ สเตเตอร์ ฝาครอบหัวทา้ย และสวิทช์อตัโนมติัเซนตริฟูกสั มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี5  
    1.1) โรเตอร์ ของมอเตอร์สปลิตเฟส ประกอบดว้ย 
     1.1.1) แกน ที�ทาํดว้ยแผน่เหล็กเหนียวบาง  ๆ ที�เรียกวา่ แผน่ลามิเนท 
     1.1.2) เพลา เป็นส่วนที�ยดึแกนใหติ้ดแน่น  
     1.1.3) ขดลวดสไควเรลเกจซึ� งทาํดว้ยแท่งทองแดง หรือแท่งอะลูมิเนียม หรือ
แท่งโลหะผสม 
    1.2) สเตเตอร์ ของสปลิตเฟสมอเตอร์ ประกอบดว้ยแกนที�ทาํดว้ยแผน่เหล็กเหนียว
ลามิเนท และสล็อทมีลกัษณะเป็นแบบกึ�งปิด โครงทาํดว้ยเหล็กหล่อ หรือเหล็กเหนียว และมีขดลวด
สองชุด ลวดที�ใช้พนัขดลวดจะเป็นชนิดที�หุ้มดว้ยฉนวนไฟฟ้าขดลวดนี5 จะพนัลงไปในสล็อทของ 
สเตเตอร์ขดลวดชุดหนึ� งเรียกว่า ขดลวดเมน หรือขดรัน และขดลวดช่วย หรือขดสตาร์ท ขดรันจะ
พนัดว้ยเส้นลวดทองแดงที�โตกวา่ขดสตาร์ท 
    1.3) ฝาครอบ หรือฝาปิดหัวทา้ย ยึดติดกบัสเตเตอร์ให้แน่นดว้ยสกรู และโบลท ์
หนา้ที�หลกัของฝาครอบก็คือ รองรับโรเตอร์ที�เพลาดว้ยแบริ�งให้ไดศู้นยก์ลาง ไม่ให้โรเตอร์สัมผสั
กบัสเตเตอร์ 
    1.4) สวิทชิอัตโนมัติเซนตริฟูกัลป์ จะติดตั5 งอยู่ภายในมอเตอร์มีหน้าที�ตัดขด
สตาร์ทออกจากวงจร ภายหลงัจากที�โรเตอร์หมุนดว้ยความเร็วประมาณ 75% ของความเร็วเต็มพิกดั
แบบที�ใช้กนัอยู่ทั�ว ๆ ไปประกอบดว้ยสองส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนอยู่กบัที� และส่วนเคลื�อนที� หรือ
ส่วนหมุน 



 

   2) หลกัการทาํงานของสปลิตเฟสมอเตอร์
    ดุสิต สูรยร์าช 
โดยทั�วไปแลว้สปลิตเฟสมอเตอร์จะประกอบดว้ยขดลวด 
บนโรเตอร์ ซึ� งเรียกว่า ขดลวดกรงกระรอก อีก 
จาํนวนขั5วแม่เหล็กดว้ย 
    2.1) ขดลวดกรงกระรอก ประกอบดว้ยแท่งทองแดง หรืออะลูมิเนียมอดัอยูใ่นร่อง
สล็อตของแกนเหล็กของโรเตอร์ ขดลวดนี5 จะถูกลดัวงจรดว้ยวงแหวนทองแดง หรืออะลูมิเนียม 
และอีกดา้นหนึ�งของวงแหวนนี5จะมีครีบสาํหรับใชเ้ป็นใบพดัเพื�
มอเตอร์ 
    2.2) ขดลวดที�สเตเตอร์ จะประกอบดว้ยขดลวด 
     2.2.1)
จะพนัอยูด่า้นล่างของสล็อต
     2.2.2)
เล็กกวา่ จะพนัทบัอยูบ่นขดลวดชุดรันขดลวดทั5งสองจะต่อขนานกนัอยู ่ในขณะที�มอเตอร์เริ�มหมุน
กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดทั5 งสอง จะทาํให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุนขึ5 นที�แกนเหล็กของ 
สเตเตอร์ และเหนี�ยวนําทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดของโรเตอร์ ซึ� งจะทํา
สนามแม่เหล็กที�เตอร์ และโรเตอร์จะหมุนตามการหมุนของสนามแม่เหล็กที�สเตเตอร์ จึงทาํให ้     
โรเตอร์หมุนไปได้ ขดลวดชุด
สนามแม่เหล็กหมุนขึ5นที�แกนเหล็กของสเตเตอร์

ภาพที� 

หลกัการทาํงานของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
ดุสิต สูรยร์าช (2555 : 3-4) กล่าวถึงหลกัการทาํงานของสปลิตเฟสมอเตอร์ ไวด้งันี5  

โดยทั�วไปแลว้สปลิตเฟสมอเตอร์จะประกอบดว้ยขดลวด 3 ชุดแยกกนัอยูคื่อขดลวดที�ประกอบอยู่
โรเตอร์ ซึ� งเรียกว่า ขดลวดกรงกระรอก อีก 2 ชุดจะพนัอยู่บนสเตเตอร์ แต่ละชุดจะแสดงถึง

ขดลวดกรงกระรอก ประกอบดว้ยแท่งทองแดง หรืออะลูมิเนียมอดัอยูใ่นร่อง
สล็อตของแกนเหล็กของโรเตอร์ ขดลวดนี5 จะถูกลดัวงจรดว้ยวงแหวนทองแดง หรืออะลูมิเนียม 
และอีกดา้นหนึ�งของวงแหวนนี5จะมีครีบสาํหรับใชเ้ป็นใบพดัเพื�อช่วยในการระบายความรอยภายใน

ขดลวดที�สเตเตอร์ จะประกอบดว้ยขดลวด 2 ชุด คือ 
2.1) ขดลวดชุดรัน จะเป็นขดลวดทองแดงเคลือบดว้ยนํ5 ายาฉ

จะพนัอยูด่า้นล่างของสล็อต 
2.2) ขดลวดชุดสตาร์ท จะมีลกัษณะเดียวกนักบัขดลวดชุดรัน แต่จะมีขนา

เล็กกวา่ จะพนัทบัอยูบ่นขดลวดชุดรันขดลวดทั5งสองจะต่อขนานกนัอยู ่ในขณะที�มอเตอร์เริ�มหมุน
กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดทั5 งสอง จะทาํให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุนขึ5 นที�แกนเหล็กของ 
สเตเตอร์ และเหนี�ยวนําทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดของโรเตอร์ ซึ� งจะทํา
สนามแม่เหล็กที�เตอร์ และโรเตอร์จะหมุนตามการหมุนของสนามแม่เหล็กที�สเตเตอร์ จึงทาํให ้     
โรเตอร์หมุนไปได้ ขดลวดชุดสตาร์ทจะมีความจํา เป็นในขณะที� เ ริ� มหมุน เพื�อทําให้ เ กิด
สนามแม่เหล็กหมุนขึ5นที�แกนเหล็กของสเตเตอร์ 

 
 

ภาพที� 6 ขดลวด 2 ชุดของมอเตอร์สปลิตเฟสมอเตอร์ 
ที�มา : ดุสิต สูรยร์าช, 2555 
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สปลิตเฟสมอเตอร์ ไวด้งันี5  
ชุดแยกกนัอยูคื่อขดลวดที�ประกอบอยู่

สเตเตอร์ แต่ละชุดจะแสดงถึง

ขดลวดกรงกระรอก ประกอบดว้ยแท่งทองแดง หรืออะลูมิเนียมอดัอยูใ่นร่อง
สล็อตของแกนเหล็กของโรเตอร์ ขดลวดนี5 จะถูกลดัวงจรดว้ยวงแหวนทองแดง หรืออะลูมิเนียม 

อช่วยในการระบายความรอยภายใน

ขดลวดชุดรัน จะเป็นขดลวดทองแดงเคลือบดว้ยนํ5 ายาฉนวน ซึ� งปกติ

มีลกัษณะเดียวกนักบัขดลวดชุดรัน แต่จะมีขนาด
เล็กกวา่ จะพนัทบัอยูบ่นขดลวดชุดรันขดลวดทั5งสองจะต่อขนานกนัอยู ่ในขณะที�มอเตอร์เริ�มหมุน
กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดทั5 งสอง จะทาํให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุนขึ5 นที�แกนเหล็กของ 
สเตเตอร์ และเหนี�ยวนําทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดของโรเตอร์ ซึ� งจะทําให้เกิด
สนามแม่เหล็กที�เตอร์ และโรเตอร์จะหมุนตามการหมุนของสนามแม่เหล็กที�สเตเตอร์ จึงทาํให ้     

จะมีความจํา เป็นในขณะที� เ ริ� มหมุน เพื�อทําให้ เ กิด
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    คารม สินธูระหัฐ และภาสกร พิมานพรหม (2555 : 44-45) ไดก้ล่าวถึง เมื�อจ่าย
แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัให้มอเตอร์ขดลวดสตาร์ทและขดลวดรัน ขดลวดทั5งสองจะต่อขนานกนั 
ขดลวดรันซึ� งพันด้วยลวดเส้นใหญ่บรรจุอยู่ด้านล่างของสล็อตมีค่าความต้านทานตํ� า และ                   
ความต้านทานเนื�องจากการเหนี�ยวนําสูง จะทาํให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดรันช้ากว่า
แรงดนัไฟฟ้าที�จ่ายให้มอเตอร์ประมาณ 90 องศาไฟฟ้า ส่วนกระแสไฟฟ้าที�ไหลผ่านขดลวด      
สตาร์ทจะเกิดพร้อมกบัแรงดนัไฟฟ้าที�จ่ายให้มอเตอร์ เพราะขดลวดสตาร์ทพนัดว้ยลวดเส้นเล็ก
บรรจุอยู่ดา้นบนของสล็อต จะมีค่าความตา้นทานสูง และความตา้นเนื�องจากการเหนี�ยวนาํตํ�า เป็น
กระแสไฟฟ้าที�ไหลผ่านขดลวดรันและขดลวดสตาร์ทมีมุมต่างเฟสกนัประมาณ 90 องศาไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าของขดลวดรันและขดลวดสตาร์ท จะทาํให้เกิดสนามแม่เล็กหมุนในลกัษณะเดียวกบั
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 2 เฟส สนามแม่เหล็กหมุนจากสเตเตอร์จะตดักบัตวันาํในโรเตอร์ ทาํให้
เกิดแรงดนัไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าเหนี�ยวนาํส่งผลให้เกิดสนามแม่เหล็กที�โรเตอร์ จึงทาํให้โรเตอร์
มีแรงบิดและหมุนในทิศทางเดียวกบัสนามแม่เหล็กหมุนของสเตเตอร์ ขณะมอเตอร์เร่งความเร็ว 
สวทิช์แรงเหวี�ยงจะต่อวงจรกบัขดลวดสตาร์ทจนกวา่ความเร็วของมอเตอร์จะสูงประมาณ 75% ของ
ความเร็วเต็มพิกดั สวิทช์แรงเหวี�ยงจะตดัวงจรขดลวดสตาร์ท แต่มอเตอร์ยงัสามารถหมุนไดโ้ดย
อาศยัขดลวดรัน 
   3) วงจรการต่อขดลวดภายในของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 33) ไดก้ล่าวว่า การต่อวงจรขดลวดภายในสปลิตเฟส
มอเตอร์ จะต่อขดลวดในลกัษณะอนุกรมกนัหมดทุกขดของขดลวดในแต่ละชุด แต่ทิศทางการไหล
ของกระแสในขดลวดแต่ละขดจะกลบัทิศทางกนัในขดลวดที�อยู่ติดกนั ทั5งนี5 เพื�อตอ้งการให้เกิด
ขั5วแม่เหล็กต่างขั5วกนั 
 

 
 

ภาพที� 7 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
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    เมื�อเขียนรูปขดลวดของมอเตอร์ให้อยู่ในรูป block จะไดว้งจรที�มีลกัษณะดูแลว้         
ไม่ยุง่ยาก 

 
 

ภาพที� 8 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของสปลิตเฟสมอเตอร์ (2) 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

  
   4) การต่อมอเตอร์ใชง้าน 
    ไพฑูรย์  แสงจาํรัส (2546 : 33) ได้กล่าวว่า การต่อมอเตอร์ใช้งานทาํได้โดย         
ต่อปลายสายขดลวดชุดรัน และปลายสานขดลวดขนานกนั แลว้ต่อสายไฟของแหล่งจ่ายไฟ เขา้ที� 
จุดขนานปลายสายของขดลวดทั5งสองชุด  
 

 
 

ภาพที� 9 แสดงการต่อสปลิตเฟสมอเตอร์ใชง้าน 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
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   5) การกลบัทิศทางการหมุนมอเตอร์ 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 34) ไดก้ล่าววา่ การทาํให้สปลิตเฟสมอเตอร์กลบัทิศ
ทางการหมุน ทาํไดโ้ดยการต่อใหไ้ฟเขา้ขดลวดไหลกลบัทิศทางจากทิศทางการไหลเดิม ในขอลวด
ชุดใดชุดหนึ� งเพียงชุดเดียวของสปลิตเฟสมอเตอร์ ในทางปฎิบติันิยมกลับทิศทางการไหลของ
ขดลวดชุดสตาร์ท 
 

 
 

ภาพที� 10 การต่อสลบัขั5วขดลวดชุดรัน 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
     คารม สินธูระหฐั และภาสกร พิมานพรหม (2555 : 47) ไดก้ล่าวว่า สปลิต
เฟสมอเตอร์ สามารถหมุนกลบัทิศทางไดโ้ดยการสลบัปลายสายของขดลวดสตาร์ท หรือขดลวดรัน 
เป็นการต่อปลายสายไฟของขดลวดสตาร์ท และขดลวดรันเขา้ดว้ยกนัเพื�อให้มอเตอร์หมุนตามเข็ม
นาฬิกา เมื�อสลบัปลายสายขดลวดสตาร์ท จะทาํใหม้อเตอร์หมุนทวนเขม็นาฬิกา 
 
   6) การนาํมอเตอร์ไปใชง้านและการบาํรุงรักษา 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 34) ไดก้ล่าววา่ สปลิตเฟสมอเตอร์เป็นมอเตอร์ขนาดไม่
เกิน 1 แรงมา้ มีความเร็วรอบคงที�งานที�ใชก้บัมอเตอร์ชนิดนี5 เป็นงานที�ไม่ตอ้งใชก้าํลงัมากนกั นิยม
นาํไปใชเ้ป็นตวัตน้กาํลงัของอุปกรณ์ต่าง ๆ การบาํรุงรักษามอเตอร์ชนิดนี5 ไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยาก คือ 
บาํรุงรักษาระบบหล่อลื�นให้สมํ�าเสมอและตรวจดูการทาํงานของเซ็นติฟูกัลป์สวิทช์เป็นระยะ       
โดยการถอดออกมาขดัหนา้สัมผสัดว้ยกระดาษทราย 
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    ดุสิต สูรยร์าช (2555 : 25) ได้กล่าวถึง การซ่อมมอเตอร์หลังจากการตรวจหา
ขอ้บกพร่อง และพบจุดที�จะแก้ไขในสปลิตเฟสมอเตอร์แล้ว สาเหตุส่วนใหญ่ที�มกัจะเกิดขึ5นจะ
ประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 
    6.1) มอเตอร์ไม่มีแรงบิดในตอนเริ�มหมุน 
    6.2) มอเตอร์หมุนชา้กวา่ปกติ 
    6.3) มอเตอร์ร้อนเร็ว 
    6.4) มอเตอร์มีเสียงดงั 
  1.2 คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
   ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 40) กล่าววา่ คาปาซิเตอร์มอเตอร์เป็นมอเตอร์ที�ทาํงานโดย
อาศยัการแยกเฟสของกระแสไฟฟ้าเหมือนกบัสปลิตเฟสมอเตอร์ผิดกนัที�มีคาปาศิเตอร์ต่ออนุกรม
อยู่ในวงจรขดลวดชุดสตาร์ท ทาํให้ไดแ้รงบิดเริ�มหมุนของมอเตอร์สูงกวา่มอเตอร์แบบสปลิตเฟส 
เมื�อมอเตอร์มีขนาดเท่ากนั  
   ณรงค ์ชอนตะวนั (2554 : 115) กล่าววา่ มอเตอร์คาปาซิเตอร์จะมีขนาดตั5งแต่ 1/120 ถึง 
10 แรงมา้ และมีใชง้านอยา่งกวา้งขวาง เช่น เครื�องทาํความเยน็ เครื�องซกัผา้ ปัKม เครื�องปรับอากาศ 
เป็นตน้ 
   คารม สินธูระหัฐ และภาสกร พิมานพรหม (2555 : 48) กล่าววา่ คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
เป็นมาเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟสชนิดหนึ�ง ซึ� งมีขนาดตั5งแต่ 40 วตัต ์ถึง 3.5 กิโลวตัต ์มอเตอร์
ชนิดนี5 มีลกัษณะคลา้ยกบัมอเตอร์สปลิตเฟส แต่ตวัเก็บประจุ หรือคาปาซิเตอร์อนุกรม กบัขดลวด
สตาร์ท จึงทาํให้มอเตอร์ชนิดนี5 มีคุณสมบติัพิเศษกว่ามอเตอร์สปลิตเฟส คือจะใช้กระแสไฟฟ้าตํ�า 
และแรงบิดสูงเมื�อเริ�มหมุน มอเตอร์คาปาซิเตอร์ออกแบบสําหรับใชก้บัเครื�องใชไ้ฟฟ้า ภายในบา้น
และอุตสาหกรรม เช่น ตูเ้ย็น เครื�องปัKมลม เตานํ5 ามนั เครื�องซักผา้ เครื�องทาํความเยน็ และปัKมนํ5 า  
เป็นตน้  
   1) ประเภทของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
     คารม สินธูระหัฐ และภาสกร พิมานพรหม (2555 : 48) แบ่งมอเตอร์คาปาซิเตอร์
ออกเป็น 3 ชนิด คือ มอเตอร์คาปาซิเตอร์สตาร์ท มอเตอร์คาปาซิเตอร์สตาร์ท-คาปาซิเตอร์รัน และ
มอเตอร์คาปาซิเตอร์สองค่า 
    1.1) มอเตอร์คาปาซิเตอร์สตาร์ท 
     มีส่วนประกอบเหมือนกับมอเตอร์สปลิตเฟส แต่มอเตอร์ชนิดนี5 ต้องใช ้       
คาปาซิเตอร์ 1 ตวั เพื�อต่ออนุกรมกบัขดลวดสตาร์ทและออกแบบติดตั5งบนโครงของมอเตอร์ 
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ภาพที� 11 มอเตอร์คาปาซิเตอร์สตาร์ท 
ที�มา : คารม สินธูระหฐั และภาสกร พิมานพรหม, 2555 

 
    1.2) มอเตอร์คาปาซิเตอร์สตาร์ท-คาปาซิเตอร์รัน 
     มีลกัษณะโครงสร้างทั�วไปเหมือนกับมอเตอร์คาปาซิเตอร์สตาร์ท แต่ไม่มี
สวติซ์แรงเหวี�ยงจึงทาํใหมี้กระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดลวดสตาร์ท และคาปาซิเตอร์ตลอดเวลา 
    1.3) มอเตอร์คาปาซิเตอร์สองค่า 
     ออกแบบให้ใช้มอเตอร์คาปาซิเตอร์สองค่า ต่อวงจรกบัขดลวดสตาร์ทโดย
ติดตั5งไวบ้นโครงของมอเตอร์ ซึ� งคาปาซิเตอร์ตวัแรกใช้อิเล็กโทรลิติกคาปาซิเตอร์ ทาํหน้าที�เป็น         
คาปาซิเตอร์สตาร์ท อีกตวัหนึ�งใชค้าปาซิเตอร์ชนิดบรรจุนํ5ามนั ทาํหนา้ที�เป็นคาปาซิเตอร์รัน 
 

 
 

ภาพที� 12 คาปาซิเตอร์สองค่า 
ที�มา : คารม สินธูระหฐั และภาสกร พิมานพรหม, 2555 

 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 40-45) แบ่งคาปาซิเตอร์มอเตอร์ออกไดเ้ป็น 3 แบบ คือ    
คาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดัคชั�นรันมอเตอร์ คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ ทูเวลลูคาปาซิเตอร์
มอเตอร์ 
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    1.1) คาปาซิ เตอร์สตาร์ทอินดัคชั�นรันมอเตอร์ มี ส่วนประกอบเหมือนกับ               
สปลิตเฟสมอเตอร์ ต่างกนัที�มีคาปาซิเตอร์ต่ออยูใ่นวงจรขดลวดชุดสตาร์ท ทาํให้แรงบิดเริ�มตน้ของ
คาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ สูงกวา่สปลิตเฟสมอเตอร์ที�มีขนาดเท่ากนั 
     1.1.1) ส่วนประกอบที�สําคญัของคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์              
มีดงัต่อไปนี5  
      (1) สเตเตอร์ เป็นส่วนที�อยู่กบัที�ของมอเตอร์ซึ� งประกอบดว้ย โครง
มอเตอร์ ทาํจากเหล็กเหนียวพบัขึ5นรูปเป็นตวัโครงทาํหน้าที�รองรับส่วนต่าง ของมอเตอร์ ภายใน
โครงประกอบดว้ย แกนขดลวด ทาํจากแผน่เหล็กบาง ๆ อดัเขา้ดว้ยกนัเป็นแกน ที�แกนทาํเป็นร่องไว้
สําหรับพนัขดลวดซึ� งมีอยู่ 2 ชุด ชุดแรกเรียกว่า ขดลวดชุดรัน เป็นลวดเส้นใหญ่มีจาํนวนรอบ
มากกวา่ วางอยูด่า้นล่างของร่อง ชุดที�สองเรียกวา่ ขดลวดชุดสตาร์ท เป็นขดลวดเส้นเล็กกวา่ขดลวด
ชุดรันเล็กนอ้ย วางอยูด่า้นบนของร่อง และวางคร่อมขดลวดชุดรันอยู ่
 

 
 

ภาพที� 13 แสดงสเตเตอร์ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 

 
 

ภาพที� 14 แสดงขดลวดชุดรันและชุดสตาร์ท 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
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      (2) โรเตอร์ ของคาปาซิเตอร์อินดคัชั�นรันมอเตอร์ เป็นแบบสไควเรลเกจ
เหมือนกบัสปลิตเฟสมอเตอร์ 
 

 
 

ภาพที� 15 แสดงโรเตอร์ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
      (3) สวทิช์แรงเหวี�ยงจากศูนยก์ลาง ทาํหนา้ที�ตดัวงจรขดลวดชุดสตาร์ท
ออกจากวงจรของมอเตอร์ สวทิช์นี5 มีส่วนประกอบและหลกัการทาํงานเหมือนกนักบัสวิทช์แรงจาก
ศูนยก์ลางของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
 

 
 

ภาพที� 16 แสดงสวทิช์แรงเหวี�ยงจากศูนยก์ลาง 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
      (4) คาปาซิเตอร์ ที�ใช้กบัมอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�น
รันมอเตอร์เป็นคาปาซิเตอร์ชนิดอิเล็คทรอไลติค ซึ� งโครงสร้างของคาปาซิเตอร์ชนิดนี5  ทาํจากแผ่น
อลูมิเนียมประกบกนั 2 แผน่ ระหวา่งแผน่กั5นกลางดว้ยผา้ชุบสารละลานอิเล็คทรอไลท ์สารละลาย
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อิเล็คทรอไลทนี์5 เป็นฉนวนไฟฟ้า คาปาซิเตอร์ชนิดนี5 จะต่ออนุกรมกบัขดลวดชุดสตาร์ท และทาํงาน
ในช่วงที�มอเตอร์ทาํการสตาร์ทเท่านั5น เมื�อมอเตอร์หมุนไปแลว้สวทิช์แรงเหวี�ยงจากศูนยก์ลางจะตดั
วงจรขดลวดชุดสตาร์ทออก คาปาซิเตอร์จึงถูกตดัออกจากวงจรดว้ย 
 

 
 

ภาพที� 17 แสดงคาปาซิเตอร์แบบอิเล็คทรอไลติค 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
      (5) ฝาปิดหวั-ทา้ย ของคาปาซิเตอร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์เหมือนกบั
ฝาปิดหวั-ทา้ยของสปลิตเฟสมอเตอร์ และทาํหนา้ที�เดียวกนัอีกดว้ย 
 

 
 

ภาพที� 18 แสดงฝาปิดหวั-ทา้ยของคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
     1.1.2) หลกัการทาํงานของคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
      มอเตอร์ชนิดนี5 ทาํงานโดยอาศยัหลกัการของการแยกเฟสของกระแส
ในขดลวดชุดรัน และชุดสตาร์ทเหมือนกบัสปลิตเฟสมอเตอร์ แต่การที�มีคาปาซิเตอร์ต่ออยูใ่นวงจร
ขดลวดชุดสตาร์ทาํให้กระแสที�ไหลในขดลวดชุดสตาร์ท นํ5 าหนกัแรงดนัไฟฟ้าในขณะที�กระแสที�
ไหลในขดลวดชุดรัน ลา้หลงัแรงดนัไฟฟ้า เป็นผลให้กระแสที�ไหลในขดลวดทั5งสองมีมุมต่างเฟส
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กนัมากกวา่ กระแสที�ไหลในขดลวดของสปลิตเฟสมอเตอร์ ทาํให้แรงบิดขณะสตาร์ทสูงกวา่สปลิต
เฟสมอเตอร์ และเมื�อมอเตอร์หมุนไปแล้วสวิทช์แรงเหวี�ยงจะตดัวงจรขดลวดชุดสตาร์ทออก 
มอเตอร์จะทาํงานแบบอินดคัชั�นมอเตอร์ต่อไป 
 

 
 

ภาพที� 19 แสดงเวคเตอร์ไดอะแกรมของกระแสที�ไหลในสเตเตอร์ 
ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 

ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
 

     1.1.3) วงจรการต่อขดลวดภายในของคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
      การต่อวงจรขดลวดภายในของคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
ทาํวิธีเดียวกนักบัการต่อขดลวดภายในของสปลิตเฟสมอเตอร์ เพียงแต่มีคาปาซิเตอร์ต่ออนุกรมอยู่
กบัวงจรขดลวดชุดสตาร์ทเพิ�มเขา้มา 
 

 
 

ภาพที� 20 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
 
 



39 

 

     1.1.4) การต่อมอเตอร์ใชง้าน 
      การต่อมอเตอร์ใชง้านทาํไดโ้ดยการต่อปลายสายของขดลวดชุดสตาร์ท 
และปลายสายของขดลวดชุดรันขนานกนั แลว้ต่อแหล่งจ่ายไฟเขา้ที�จุดต่อขนานทั5งสอง โดยที�วงจร
ขดลวดชุดสตาร์ทมีคาปาซิเตอร์และสวทิช์แรงเหวี�ยง ต่ออนุกรมอยูใ่นวงจร 

 

 
 

ภาพที� 21 แสดงการต่อคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ใชง้าน 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 

     1.1.5) การกลบัทิศทางการหมุนมอเตอร์ 
      การต่อมอเตอร์ให้หมุนกลบัทิศทางจากทิศทางการหมุนเดิม ทาํไดโ้ดย
กลบัทิศทางกระแสที�ไหลเขา้ขดลวด ชุดสตาร์ท หรือชุดรัน ชุดใดชุดหนึ�งเพียงชุดเดียว เป็นการกลบั
ทิศทางกระแสที�ไหลเขา้ขดลวดชุดสตาร์ท ทาํไดโ้ดยการกลบัปลายสายของขดลวดชุดสตาร์ทให้
สลบักนักบัการต่อปลายสายเดิม ส่วนปลายสายอื�นคงการต่อไวเ้หมือนเดิม 
 

 
 

ภาพที� 22 แสดงการต่อมอเตอร์ใหก้ลบัทิศทางการหมุน 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
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     1.1.6) การนาํมอเตอร์ไปใชง้านและการบาํรุงรักษา 
      คาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กที�มีแรงบิด
ขณะสตาร์ทสูงกวา่สปลิตเฟสมอเตอร์ เหมาะสําหรับใชเ้ป็นตวัขบัคอมเพรสเซอร์ตวัเล็ก ๆ ที�ใชก้บัตูเ้ยน็ 
หรือตูแ้ช่เย็น หรืองานประเภทที�มีโหลดในตอนเริ�มตน้ไม่มากนัก การบาํรุงรักษาทาํเช่นเดียวกนักบั      
สปลิตเฟสมอเตอร์ คือ บาํรุงรักษาระบบหล่อลื�น และเซ็นติฟูกลัป์สวทิช์ของมอเตอร์เป็นระยะๆ 
    1.2) คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กไม่ถึง 1 แรงมา้ใช้
กบังานประเภทพดัลมหรือเครื�องเป่าลม ไม่เหมาะที�จะใช้เป็นมอเตอร์ขบัโหลดประเภทสายพาน 
หรืองานที�มีโหลดหนกัติดอยู่กบัเพลาตลอดเวลา เนื�องจากมีแรงบิดขณะสตาร์ทและขณะหมุนไป
แลว้ตํ�า แต่มอเตอร์หมุนสมํ�าเสมอดีมาก 
 

 
 

ภาพที� 23 แสดงคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
     1.2.1) ส่วนประกอบที�สําคัญของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์               
มีส่วนประกอบที�สาํคญั 4 ส่วน คือ 
      (1) สเตเตอร์ ประกอบด้วยส่วนประกอบที�สําคัญดังต่อไปนี5  คือ        
โครงมอเตอร์ ทาํจากเหล็กเหนียวหล่อ ทาํหน้าที�รองรับส่วนต่าง ๆ ของมอเตอร์ ภายในโครง 
ประกอบดว้ย แกนขดลวดซึ� งเป็นแผ่นลามิเนท นาํมาอดัเขา้ดว้ยกนั และทาํเป็นร่องไวส้ําหรับพนั
ขดลวด ขดลวดที�พนัอยู่ในสเตเตอร์มีอยู่ 2 ชุด ชุดแรกเรียกว่า ขดลวดชุดรัน เป็นลวดเส้นใหญ่        
มีจาํนวนรอบมากกวา่ และวางอยูด่า้นล่างของร่อง ชุดที�สองเรียกวา่ ขดลวดชุดสตาร์ท เป็นลวดเส้น
เล็กมีจาํนวนรอบนอ้ยกวา่ วางอยูด่า้นบนของร่องและคร่อมขดลวดชุดรันอยู ่
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ภาพที� 24 แสดงสเตเตอร์ของมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 

 
 

ภาพที� 25 แสดงขดลวดภายในสเตเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
      (2) โรเตอร์ เป็นไควเรลเกจ เหมือนกับมอเตอร์เหนี�ยวนําชนิดอื�น
โดยทั�วไป 
 

 
 

ภาพที� 26 แสดงโรเตอร์ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
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      (3) คาปาซิเตอร์ เป็นแบบบรรจุนํ5 ามนั โครงสร้างของคาปาซิเตอร์ 
ชนิดนี5 ทาํจากแผ่นอลูมิเนียม กั5 นกลางด้วยฉนวนที�ท ําจากแผ่นกระดาษ ชุบด้วยนํ5 ามันที� เป็น
ฉนวนไฟฟ้า คาปาซิเตอร์ชนิดนี5สามารถต่ออยูใ่นวงจรไฟฟ้าไดเ้ป็นเวลานาน ๆ 
 

 
 

ภาพที� 27 แสดงคาปาซิเตอร์ที�ใชก้บัคาปาซิเตอร์และรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
      (4) ฝาปิดหัว-ท้าย เหมือนกันกับ ฝาปิดหัวท้ายของคาปาซิเตอร์
สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ ผิดกนัที�ฝาของมอเตอร์ชนิดนี5 ไม่มีส่วนที�เป็นจุดสัมผสัของเซ็นติฟูกลั
สวทิช์ติดตั5งอยู ่
 

 
 

ภาพที� 28 แสดงฝาปิดหวัทา้ยของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
     1.2.2) หลกัการทาํงานของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์  
      มอเตอร์แบบนี5 ท ํางานโดยอาศัยหลักการแยกเฟสของกระแส 
เหมือนกบัคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ โดยมีคาปาซิเตอร์ต่ออนุกรมกบัขดลวดชุดสตาร์ท แต่ไม่มี
เซนติฟูกลัสวิทช์จึงทาํให้ขดลวดชุดสตาร์ทต่อยู่ในวงจรตลอดเวลา การที�ขดลวดชุดสตาร์ทและ        
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คาปาซิเตอร์ต่ออยูใ่นวงจรไดต้ลอดเวลาเนื�องจากคาปาซิเตอร์ที�ใชมี้ค่าตํ�าและเป็นแบบนํ5 ามนั ทาํให้
การแยกเฟสของกระแสที�ไหลในขดลวดทั5งสองชุดมีมุมต่างเฟสกนัมากกว่า มอเตอร์แบบสปลิต
เฟส ทาํให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุนขึ5 นในสเตเตอร์ของมอเตอร์ และเหนี�ยวนําให้โรเตอร์เกิด
สนามแม่เหล็ก และหมุนตามสนามแม่เหล็กหมุนของสเตเตอร์ไป มอเตอร์แบบนี5 มีแรงบิดขณะ
สตาร์ทและขณะรันสูงกวา่สปลิตเฟสมอเตอร์  
 

 
 

ภาพที� 29 แสดงการทาํงานของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
     1.2.3) วงจรการต่อขดลวดภายในของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
      การต่อวงจรขดลวดภายในของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
เหมือนกบัการต่อวงจรขดลวดภายในของคาปาซิเตอร์อินดคัชั�นรันมอเตอร์ทุกอยา่งผิดกนัตรงที�ไม่มี
เซ็นติฟูกลัสวทิช์ต่ออยูใ่นวงจรขดลวดชุดสตาร์ทเท่านั5น 
 

 
 

ภาพที� 30 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของคาปาซิเตอร์และรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 



44 

 

     1.2.4) การต่อมอเตอร์ใชง้าน 
      การต่อมอเตอร์ใชง้านทาํไดโ้ดยการต่อปลายสายของขดลวดชุดสตาร์ท
และขดลวดชุดรันขนานกนั แลว้ต่อแหล่งจ่ายไฟเขา้ที�จุดต่อขนานขดลวดทั5งสอง โดยที�วงจรขดลวด
ชุดสตาร์ทมีคาปาซิเตอร์ต่ออนุกรมอยู ่
 

 
 

ภาพที� 31 แสดงการต่อคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
     1.2.5) การกลบัทิศทางการหมุนมอเตอร์ 
      การกลับทิศทางการหมุนมอเตอร์ชนิดนี5 ทาํได้โดย การกลับทิศทาง
กระแสไหลเขา้ขดลวดของมอเตอร์ชุดใดชุดหนึ�ง  
 

 
 

ภาพที� 32 แสดงการต่อมอเตอร์ใหก้ลบัทิศทางการหมุน 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
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     1.2.6) การนาํมอเตอร์ไปใชง้านและการบาํรุงรักษา 
      โดยปกติมอเตอร์ชนิดนี5 เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กไม่ถึง 1 แรงมา้โดยมาก
ใชข้บัโหลดประเภทใบพดัซึ� งต่ออยูก่บัเพลาของมอเตอร์โดยตรง โดยไม่ตอ้งใชส้ายพานหรือขอ้ต่อ 
อื�น ๆ เช่น พดัลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์ และ พดัลมที�ใช้กนัทั�วไป การบาํรุงรักษา
มอเตอร์ชนิดนี5ทาํไดง่้ายกวา่มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรัน เนื�องจากไม่มีเซ้นติฟูกลั
สวทิช์จึงบาํรุงรักษาเฉพาะระบบหล่อลื�นเพียงอยา่งเดียว 
    1.3) ทูเวลลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ เป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่ มีขนาดตั5งแต่ 1 ถึง         
10 แรงมา้ และมีคาปาซิเตอร์ 2 ตวัต่ออยูใ่นวงจรของมอเตอร์ ตวัหนึ�งเป็นแบบอิเลคโทรไลติกใช้
งานในขณะมอเตอร์เริ� มสตาร์ท เรียกว่า คาปาซิเตอร์สตาร์ท อีกตวัหนึ� งเป็นแบบนํ5 ามนั ใช้งาน
ในขณะมอเตอร์หมุนไปแลว้ เรียนว่า คาปาซิเตอร์รัน เป็นมอเตอร์ที�ให้แรงบิดสูงทั5งขณะสตาร์ท
และขณะที�มอเตอร์หมุนไปแลว้ 
 

 
 

ภาพที� 33 แสดงทูแวลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
     1.3.1) ส่วนประกอบที�สําคญัของทูเวลลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ เหมือนกับ       
คาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ เกือบทุกอยา่งต่างกนัตรงที�มีคาปาซิเตอร์ 2 ตวัต่อยูใ่นวงจร
ของมอเตอร์ ดงันั5นส่วนประกอบที�สาํคญัของมอเตอร์ชนิดนี5 จึงแบ่งออกเป็น 6 อยา่ง คือ 
      (1) สเตเตอร์ ประกอบดว้ยโครงมอเตอร์ ซึ� งทาํจากเหล็กเหนี�ยวหล่อ        
มีหนา้ที�รองรับส่วนต่าง ๆ ของมอเตอร์ ภายในโครงมอเตอร์ประกอบดว้ย แกนขดลวด ทาํจากแผน่
เหล็กลามิเนทอดัเขา้ดว้ยกนัและทาํเป็นร่องสําหรับพนัลวด ขดลวดที�ใชพ้นัมี 2 ชุด ชุดแรกเรียกว่า 
ขดลวดชุดรัน เป็นลวดเส้นใหญ่มีจาํนวนรอบมากกวา่และวางอยูด่า้นล่างของร่อง ชุดที� 2 ขดลวด 
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ชุดสตาร์ท เป็นลวดเส้นเล็กกวา่และมีจาํนวนรอบนอ้ยกวา่ขดลวดชุดรัน วางอยูด่า้นบนของร่องและ
คร่อมขดลวดชุดรันอยู ่
 

 
 

ภาพที� 34 แสดงสเตเตอร์ของมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 

 
 

ภาพที� 35 แสดงขดลวดภายในสเตเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 

      (2) โรเตอร์ เป็นแบบสไควเรลเกจ โรเตอร์ เหมือนกับอินดัคชั�น
มอเตอร์ทั�วไป 
 

 
 

ภาพที� 36 แสดงโรเตอร์ของทูแวลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
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      (3) คาปาซิเตอร์สตาร์ท เป็นแบบอิเล็กทรอไลติค ต่ออนุกรมอยู่กบั
ขดลวดชุดสตาร์ท ใชเ้วลาทาํงานเพียง 2-3 วินาที อยูใ่นวงจร หลงัจากนั5นเซ็นติฟูกลัป์สวิทช์ จะตดั
คาปาซิเตอร์สตาร์ทออกจากวงจร 
 

 
 

ภาพที� 37 แสดงคาปาซิเตอร์สตาร์ท 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
      (4) คาปาซิเตอร์รัน ต่ออนุกรมอยู่กบัขดลวดชุดสตาร์ทตลอดเวลาที�
มอเตอร์ทาํงาน จึงใชเ้ป็นคาปาซิเตอร์แบบนํ5ามนัซึ� งสามารถต่ออยูใ่นวงจรไฟฟ้าไดเ้ป็นเวลานาน ๆ 
 

 
 

ภาพที� 38 แสดงคาปาซิเตอร์รัน 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
      (5) ฝาปิดหวั – ทา้ย เหมือนกบัฝาปิดหวั-ทา้ยของคาปาซิเตอร์สตาร์ท
อินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
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ภาพที� 39 แสดงฝาปิดหวั-ทา้ยของทูอแวลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
      (6) สวทิช์แรงเหวี�ยงจากศูนยก์ลาง ทาํหนา้ที�ตดัวงจรของคาปาซิเตอร์
สตาร์ทออกจากวงจรขดลวดชุดสตาร์ท มีส่วนประกอบเหมือนกบัสวิทช์แรงเหวี�ยงในสปลิตเฟส
มอเตอร์ 
 

 
 

ภาพที� 40 แสดงสวทิช์แรงเหวี�ยงของทูแวลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
     1.3.2) หลกัการทาํงานของทูเวลลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
      มอเตอร์แบบนี5 มีการทาํงานต่างจากมอเตอร์ชนิดคาปาซิเตอร์สตาร์ท
อินดคัชั�นรัน คือมีขดลวดชุดสตาร์ทต่ออยู่ในวงจรตลอดเวลาที�มอเตอร์ทาํงาน และในขณะสตาร์ท 
มีคาปาซิเตอร์ต่ออนุกรมอยูก่บัขดลวดชุดสตาร์ท 2 ตวั ทาํใหก้ระแสที�ไหลในขดลวดชุดสตาร์ทและ
กระแสในขดลวดชุดรัน ต่างเฟสกนัมากกวา่มอเตอร์ที�ทาํงานโดยอาศยัการแยกเฟสของกระแสทุก
ชนิด ซึ� งเป็นผลให้มอเตอร์ชนิดนี5 มีแรงบิดเริ� มต้นสูงกว่า และมีประสิทธิภาพสูงเนื�องจากมีค่า
เพาเวอร์แฟคเตอร์เขา้ใกล ้1 เมื�อมอเตอร์หมุนไปไดค้วามเร็วประมาณ 75 เปอร์เซ็นตข์องความเร็ว
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สูงสุด คาปาซิเตอร์สตาร์ทจะถูกตดัออกจากวงจร เหลือดแต่คาปาซิเตอร์รันต่ออยู่ในวงจรขดลวด 
ชุดสตาร์ทเพียงอยา่งเดียว 
 

 
 

ภาพที� 41 แสดงการทาํงานของทูแวลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
     1.3.3) วงจรการต่อขดลวดภายในของทูเวลลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
      การต่อวงจรขดลวดภายในมอเตอร์แบบนี5 เหมือนกับมอเตอร์ชนิด         
คาปาซิเตอร์สตาร์ทอินดัคชั�นรันมอเตอร์ ผิดกันที�มีคาปาซิเตอร์ 2 ตวัต่ออยู่ในวงจรขดลวด              
ชุดสตาร์ท 
 

 
 

ภาพที� 42 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของทูแวลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
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     1.3.4) การต่อมอเตอร์ใชง้าน 
      การต่อมอเตอร์ใชง้านทาํไดโ้ดยการต่อปลายสายของขดลวดชุดสตาร์ท 
และขดลวดชุดรันขนานกนัแลว้ต่อแหล่งจ่ายไฟเขา้ที�จุดต่อขนานของขดลวดทั5งสอง โดยที�วงจร
ขดลวดชุดสตาร์ทมีคาปาซิเตอร์ 2 ตวัต่อขนานกนัเองก่อนแลว้จึงมาต่ออนุกรมกบัขดลวดชุดสตาร์ท 
คาปาซิเตอร์ 2 ตวั แบบอิเล็กทรอไลติค และแบบนํ5 ามนั ซึ� งแบบอิเล็กทรอไลติดต่ออนุกรมกบั       
เซ็นติฟูกลัสวทิช์ 
 

 
 

ภาพที� 43 แสดงการต่อทูแวลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์ใชง้าน 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 

     1.3.5) การกลบัทิศทางการหมุนมอเตอร์ 
      การกลับทางหมุนมอเตอร์ชนิดนี5 ทาํได้โดย การกลบัทิศทางกระแส
ไหลเขา้ขดลวดของมอเตอร์ชุดใดชุดหนึ�ง ส่วนมากนิยมกลบัที�ขดลวดชุดสตาร์ท 

 

 
 

ภาพที� 44 แสดงการต่อมอเตอร์ใหก้ลบัทิศทางการหมุน 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
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     1.3.6) การนาํมอเตอร์ไปใชง้านและการบาํรุงรักษา 
      ทูเวลลูคาปาซิเตอร์มอเตอร์เป็นมอเตอร์ที�มีขนาดใหญ่ตั5 งแต่ 1-10 
แรงม้า งานที�นิยมนําไปใช้ เช่น คอมเพรสเซอร์ของเครื� องปรับอากาศ เครื� องผสมปูนก่อสร้าง     
เครื�องปัKมลมขนาดใหญ่ การบาํรุงรักษามอเตอร์ชนิดนี5 เหมือนกบัการบาํรุงรักษาคาปาซิเตอร์สตาร์ท
อินดคัชั�นรันมอเตอร์ คือ บาํรุงรักษาส่วนที�เป็นระบบหล่อลื�นและบาํรุงรักษาส่วนที�เป็นหนา้สัมผสั
ของเซ็นติฟูกลัสวทิช์ 
  1.3 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
   ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 68) กล่าววา่ เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์เป็นมอเตอร์ขนาดเล็ก ๆ 
ทาํงานโดยอาศยัการเบี�ยงเยนของสนามแม่เหล็กที�สเตเตอร์ทาํให้เหมือนกบัการเกิดสนามแม่เหล็ก
หมุนขนาดก่อนอ่อนขึ5นในสเตเตอร์ มอเตอร์ชนิดนี5 มีขนาดตั5งแต่ 1/123 ถึง 1/20 แรงมา้ เป็นมอเตอร์
ที�มีโครงสร้างง่าย ราคาถูกเหมาะสาํหรับนาํไปใชก้บัโหลดประเภทใบพดั 
 

 
 

ภาพที� 45 แสดงเช็คเด็ดโปลมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
   ดุสิต สูรยร์าช (2555 : 88) กล่าววา่ มอเตอร์เช็ดเด็ดโพล เป็นมอเตอร์ตวัเล็ก ๆ ผลิตง่าย 
ซ่อมง่าย ตน้ทุนในการผลิตตํ�า จึงพบวา่มอเตอร์เช็ดเด็ดโพลจะมีแรงบิดสตาร์ทตํ�า มีประสิทธิภาพตํ�า 
แต่หากวา่ตอ้งการกาํลงัไม่มากนกั การใชม้อเตอร์เช็ดเด็ดโพลก็จะไดผ้ลคุม้ค่า เพราะมีราคาถูกดว้ย 
เครื�องไฟฟ้าต่าง ๆ ที�ตอ้งใชม้อเตอร์ขนาดเล็ก ๆ หมุน เช่น เครื�องเล่นแผน่เสียงบางแบบ เครื�องเป่า
ผลบางแบบ เครื�องอบผมบางแบบ พดัลมตั5งโต๊ะ พดัลมตั5งพื5นบางแบบ ฯลฯ เป็นตน้ ส่วนมากเป็น
มอเตอร์เช็ดเด็ดโพลไม่น้อยกว่าครึ� งหนึ� งของมอเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ซึ� งมีขนาดไม่เกิน 1/5 แรงมา้ที�        
มีอยูใ่ชข้ณะนี5  
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   1) ส่วนประกอบที�สาํคญัของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
    ณรงค ์ชอนตะวนั (2554 : 138-139) ไดก้ล่าววา่ส่วนประกอบที�สําคญัของมอเตอร์
เช็ดเด็ดโพล คือ สเตเตอร์ โรเตอร์ และฝาปิดหวัทา้ย 
    1.1) สเตเตอร์ ส่วนที�เป็นแกนขดลวดจะทาํด้วยแผ่นเหล็กบางลามิเนทนาํมาอดั
ติดกันเป็นรูปทรงกระบอก ด้านในของแกนจะมีส่วนที�ยื�นออกไป เพื�อทาํหน้าที�รองรับขดลวด
แม่เหล็กและทาํหนา้ที�เป็นขั5วแม่เหล็กแบบเซเลี5 ยนโพล จะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ เช็ดเด็ดโพล 
และอนัเช็ดเด็ดโพล เช็ดเด็ดโพลจะมีพื5นที�ผิวหนา้ของขั5วแม่เหล็กแคบ และมีไวส้ําหรับพนัลวดเช็ด
เด็ด ซึ� งขดลวดเช็ดเด็ดนี5  จะทาํดว้ยแผน่ทองแดงแบบสวมไวอ้ยา่งแน่น สําหรับอนัเช็ดเด็ดจะมีพื5นที�
ผิวหน้าของขั5วแม่เหล็กมากและพนัดว้ยขดลวดเช็ดเด็ด ขดลวดอนัเช็ดเด็ดนี5  บางทีเรียกว่าขดลวด
เมน ลกัษณะของเซเลี5ยนโพลของมอเตอร์เช็ดเด็ด 
 

 
 

ภาพที� 46 ส่วนประกอบของมอเตอร์เช็ดเด็ดโพล 
ที�มา : ณรงค ์ชอนตะวนั, 2554 

 
    1.2) โรเตอร์ เป็นแบบสไควเรลเกจ โดยที�สล็อทสําหรับฝังตวันาํจะมีลกัษณะเฉียง
กบัแนวแกนเพลา และยดึติดแน่นกบัเพลา 
    1.3) ฝาปิดหัวทา้ย ทาํดว้ยเหล็กหล่อเหนียว เหมือนกบัฝาปิดหัวทา้ยของมอเตอร์
แบบต่าง ๆ 
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ภาพที� 47 ลกัษณะขั5วแม่เหล็กแบบเซเลี5ยนโพล ที�ประกอบดว้ยเช็ดเด็ดโพล และอนัเช็ดเด็ดโพล 
ที�มา : ณรงค ์ชอนตะวนั, 2554 

 

 
 

ภาพที� 48 ลกัษณะของขดลวดอนัเช็ดเด็ดหรือขดลวดเมนที�พนัเสร็จแลว้ 
ที�มา : ณรงค ์ชอนตะวนั, 2554 

 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 68-69) ไดก้ล่าววา่ส่วนประกอบที�สําคญัของเช็คเด็ด 
โพลมอเตอร์ แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ ได ้3 ส่วน คือ 
    1.1) สเตเตอร์ ประกอบดว้ย โครงมอเตอร์ ทาํจากแผน่เหล็กลามิเนท อดัติดกนัเป็น
แกน ภายในโครงประกอบด้วย ขั5วแม่เหล็กแบบยื�น ขดลวดสนามแม่เหล็กและวงแหวนเช็ดเด็ด       
ซึ� งวงแหวนนี5สวนมอยูที่�ข ั5วแม่เหล็ก 
    1.2) โรเตอร์ เป็นแบบสไควแรลเกจโรเตอร์ เหมือนกับโรเตอร์ของมอเตอร์
เหนี�ยวนาํโดยทั�วไป 
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    1.3) ฝาปิดหัว – ท้าย ทําจากแผ่นเหล็กปัKมขึ5 นรูปเป็นฝาปิดและแต่ละด้านมี            
บูชทองเหลืองติดอยูส่าํหรับรองรับเพลาของโรเตอร์ 
   2) หลกัการทาํงานของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 69-70) ไดก้ล่าวถึงหลกัการทาํงานของเช็ดเด็ดโพล 
มอเตอร์ไวว้า่ อาศยัหลกัการเปลี�ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก ที�เกิดจากการจ่ายกระแสไฟสลบัให้กบั
ขดลวดสนามแม่เหล็กที�พนัอยูบ่นขั5วแม่เหล็กในสเตเตอร์ของมอเตอร์ และการเหนี�ยวนาํที�เกิดขึ5นที�
วงแหวนเช็ดเด็ด ซึ� งเป็นผลมาจากการเปลี�ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก ทาํให้สนามแม่เหล็กเกิด      
การเคลื�อนที�จากตาํแหน่งหนา้โพลที�ไม่มีวงแหวนเช็ดเด็ด ไปยงัตาํแหน่งหนา้โพลที�มีวงแหวนเช็ด
เด็ดเป้นการเคลื�อนที�ในลกัาณะการหมุนรอบสเตเตอร์ และการเคลื�อนที�องสนามแม่เหล็กนี5  มีผลไป
เหนี�ยวนาํใหโ้รเตอร์เกิดกระแสไหลทาํให้เกิดสนามแม่เหล็กที�โรเตอร์ และสนามแม่เหล็กที�โรเตอร์
พยายามเรียงตวัใหอ้ยูใ่นแนวเดียวกนักบัสนามแม่เหล็กที�สเตเตอร์ จึงทาํให้มอเตอร์เกิดการหมุนขึ5น
ได้ ทิศทางการหมุนของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ จะหมุนไปทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็กหมุนที�
เกิดขึ5นที�สเตเตอร์ คือ จากด้านหน้าโพลที�ไม่มีวงแหวนเช็ดเด็ดไปยงัด้านหน้าโพลที�มีวงแหวน       
เช็ดเด็ด 
 

 
 

ภาพที� 49 แสดงการเคลื�อนที�ของสนามแม่เหล็กในสเตเตอร์ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

   
    คารม สินธูระหฐั และภาสกร พิมานพรหม (2555 : 59) ไดก้ล่าววา่ เมื�อจากไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟสเขา้ขดลวดเมน กระแสไฟฟ้าที�ไหลเขา้ขดลวดเมนจะเปลี�ยนตามคลื�นรูปไซน์โดย
เพิ�มจาก o จนถึง a ส่งผลให้สนามแม่เหล็กของสเตเตอร์ขั5ว N เพิ�มขึ5นอยา่งรวดเร็ว และเคลื�นที�ไป
ตดักบัขดลวดเช็ดเด็ด ซึ� งทาํใหเ้กิดแรงกนัไฟฟ้าเหนี�ยวนาํ และมีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดเช็ดเด็ด 
ซึ� งทิศทางของกระแสไฟฟ้าที�ไหลในขดลวดเช็ดเด็ดจะมีทิศทางตรงกนัขา้มกบักระแสไฟฟ้าที�ไหล
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ในขดลวดเมน โดยกระแสไฟฟ้าที�ไหลในขดลวดเช็ดเด็ดจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ5นมาต้านกับ
สนามแม่เหล็กที�สเตเตอร์ ส่งผลให้สนามแม่เหล็กที�สเตเตอร์เบี�ยงเบน และเคลื�อนที�ไปยงับริเวรณ
อนัเช็ดเด็ดโพล ทาํใหส้นามแม่เหล็กบริเวณนี5 มีความเขม้มาก 
   3) วงจรการต่อขดลวดภายในของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 70) ไดก้ล่าววา่ การต่อวงจรขดลวดภายในของเช็ดเด็ด
โพลมอเตอร์ ต่อในลกัษณะอนุกรมกนัหมด แต่ทิศทางการไหลของกระแสในขดลวดแต่ละกรุ๊ป
ไหลกลบัทางกนั เพื�อทาํใหเ้กิดขั5วแม่เหล็กที�ตรงขา้มกนั 
 

 
 

ภาพที� 50 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
   4) การต่อมอเตอร์เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ใชง้าน 
    ณรงค์ ชอนตะวนั (2554 : 141) ไดก้ล่าวว่า ในการต่อขดลวดเมนของมอเตอร์เช็ด
เด็ดโพลปฏิบติัไดเ้ช่นเดียวกบัมอเตอร์สปลิตเฟส หรือมอเตอร์คาปาซิเตอร์ คือต่อให้เกิดขั5วเหนือ    
ขั5วใตส้ลบักนั ถา้ในมอเตอร์ตวัหนึ�งมีขดลวดเช็ดเด็ดอยูเ่พียงขา้งเดียวของขั5วแม่เหล็กจะไม่สามารถ
กลบัทิศทางการหมุนได ้แต่ถา้มีขดลวดเช็ดเด็ดอยู่ที�ดา้นขา้งทั5งสองของขั5วแม่เหล็ก สามารถที�จะ
กลบัทิศทางการหมุนได ้คือ ถา้ตอ้งการให้มอเตอร์หมุนในทิศทางใด ก็ให้เปิดวงจรขดลวดเช็ดเด็ด
อีกดา้นหนึ�งที�อยูต่รงขา้มเสีย ถา้ต่อขดลวดเช็ดเด็ดใหค้รบวงจรทั5งสองขา้ง มอเตอร์จะไม่หมุน 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 71) ไดก้ล่าววา่ การต่อเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ใชง้านทาํได้
โดยต่อแหล่งจ่ายไฟเขา้กบัปลายสายของขดลวดเมนหรือขดลวดสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ 
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ภาพที� 51 แสดงการต่อเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ใชง้าน 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
   5) การกลบัทิศทางการหมุนมอเตอร์ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 71) ไดก้ล่าววา่ การกลบัทางหมุนของมอเตอร์ชนิดนี5  
ทาํไดก้็ต่อเมื�อมอเตอร์ตวันั5นมีวงแหวนเช็ดเด็ดที�ทาํเป็นขดลวดพนัอยู่ที�หน้าโพลทั5งสองขา้งของ
โพล วิธีการกลบัทางหมุนทาํไดโ้ดยเปิดวงจรของขดลวดเช็ดเด็ดดา้นที�อยูอี่กขา้งของโพล หรือเปิด
วงจรขดลวดเช็ดเด็ดดา้นที�ไม่ตอ้งการใหม้อเตอร์หมุนไปดา้นนั5น 
 

 
 

ภาพที� 52 แสดงการต่อมอเตอร์ใหก้ลบัทิศทางการหมุน 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
    คารม สินธูระหัฐ และภาสกร พิมานพรหม (2555 : 60) ไดก้ล่าวว่า ปกติมอเตอร์
เช็ดเด็ดโพลไม่สามารถหมุนกลบัทิศทางได ้หากตอ้งการกลบัทิศทางหมุนของมอเตอร์ชนิดนี5 ตอ้ง
ออกแบบให้มีขดลวดเช็ดเด็ดที�ขั5วแม่เหล็กสเตเตอร์ 2 ดา้น โดยการต่อขดลวดเช็ดเด็ดดา้นใดดา้น
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หนึ� งให้ครบวงจร ซึ� งจะทาํให้เกิดขั5วแม่เหล็กเช็ดเด็ดด้านนั5น ส่งผลให้มอเตอร์หมุนในทิศทาง
เดียวกบัการหมุนของสนามแม่เหล็ก  
   6) การนาํมอเตอร์ไปใชง้านและการบาํรุงรักษา 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 73) ไดก้ล่าววา่ เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์เป็นมอเตอร์ขนาด
เล็ก  ๆ มีแรงบิดตํ�า เหมาะสําหรับนาํไปใช้ขบัโหลดประเภทใบพดัต่าง ๆ เช่น เครื�องเป่าผม พดัลม
ระบายอากาศของมอเตอร์คอเมเพรสเซอร์ในตูเ้ยน็ และตู่แช่ การบาํรุงรักษามอเตอร์แบบนี5ทาํไดง่้าย
เนื�องจากส่วนประกอบของมอเตอร์ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จึงมีเรื�องที�ตอ้งบาํรุงรักษาอยู่เรื�องเดียว คือ 
เรื�อง ระบบการหล่อลื�นของมอเตอร์ 
  1.4 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
   ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 80) กล่าววา่ ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที�มีขนาด
ตั5งแต่ 30-300 วตัต ์บางทีเรียกวา่ ซีรีมอเตอร์ เนื�องจากวงจรการต่อขดลวดภายในมอเตอร์เหมือนกบั 
ซีรีมอเตอร์ ในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จึงมีคุณสมบติัที�แรงบิดสูงและความเร็วในการหมุน
เปลี�ยนแปลงไปตามงานที�ใช ้และถา้หมุนตวัเปล่าความเร็วจะสูงมาก อาจทาํให้มอเตอร์เสียหายได ้
ดงันั5นเพลาของมอเตอร์จึงติดตั5งอยูก่บัอุปกรณ์ที�ใชต้ลอดเวลา 
   ดุสิต สูรยร์าช (2555 : 110) กล่าวว่า ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ หรือมอเตอร์แบบอนุกรม 
เป็นมอเตอร์ชนิดหนึ� งซึ� งสามารถนาํไปใชง้านไดท้ั5งไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลบั ชนิด  
1 เฟส มอเตอร์ชนิดนี5 มีขนาดเล็กกาํลงัตํ�า ประมาณ 30 วตัต ์จนถึง 300 วตัต ์แต่บางทีอาจจะถูกสร้าง
ใหมี้กาํลงัสูงขึ5นเพื�อใชก้บัเครื�องใชที้�ตอ้งการกาํลงัสูง โดยเฉพาะยนิูเวอร์แซลมอเตอร์จะถูกนาํไปใช้
ในเครื�องใช้ต่าง ๆ มากมาย ทั5งนี5 ก็เนื�องมาจากว่า ตอนสตาร์ทจะมีแรงบิดสูง โดยมีค่าประมาณ       
3-4 เท่าของแรงบิดที�พิกดั สามารถที�จะใชก้บัไฟฟ้าที�มีแรงเคลื�อนอยูใ่นช่วง 32 ถึง 250 โวลต ์และ
ความถี� 0-60 เฮิรตซ์ มีความเร็วในการหมุนตั5งแต่ 3,000 รอบ/นาที จนถึง 8,000 รอบ/นาที             
แต่ความเร็วเฉลี�ยจะอยู่ในราว 7000 รอบ/นาที มอเตอร์ชนิดนี5บางตวัจะหมุนถึง 10,000 รอบ/นาที 
หรือ 20,000 รอบ/นาที ความเร็วในการหมุนนี5จะเปลี�ยนแปลงไปตามงานที�ใช ้ถา้หมุนในสภาวะที�
ไม่มีโหลด ความเร็วจะสูงขึ5นอยู่ตลอดเวลา อาจจะทาํให้มอเตอร์เสียหายได ้เพราะฉะนั5นเมื�อจะใช้
หมุนอะไรก็มกัจะติดตั5งอยูก่บัสิ�งนั5นเสมอ 
   1) ส่วนประกอบที�สาํคญัของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 80-82) ไดก้ล่าวถึงส่วนประกอบที�สําคญัของยนิูเวอร์
แซลมอเตอร์ แบ่งออกได ้5 ส่วนที�สาํคญั ๆ ดงันี5  คือ  
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    1.1) สเตเตอร์ ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนที�เป็นแกนเหล็ก
ทาํจากแผ่นลามิเนทอดัติดกนัดว้ยสกรูหรือหมุนย ํ5า ภายในมีขั5วแม่เหล็กแบบยื�น 2 ขั5ว ส่วนที�เป็น
ขดลวดสนามแม่เหล็กเป็นส่วนที�ทาํใหข้ั5วแม่เหล็กเกิดสนามแม่เหล็ก เมื�อมีกระแสไหลผา่นตวัมนั 
 

 
 

ภาพที� 53 แสดงสเตเตอร์ของยนิูเวอร์แชลมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 

    1.2) โรเตอร์ เป็นแบบวาวด์โรเตอร์ แกนโรเตอร์ทาํจากแผ่นลามิเนทอดัเป็นแกน        
มีร่องสําหรับพนัขดลวดอยู่โดยรอบ ที�ปลายดา้นหัวของโรเตอร์มีคอมมิวเตเตอร์ติดอยู ่ตวันาํที�พนั
อยู่ในร่องของแกนโรเตอร์เป็นลวดทองแดงอาบนํ5 ายา และปลายของตวันําต่อเข้ากับซี�คอมมิว            
เตเตอร์ ซ่งตวันาํเหล่านี5 รับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟโดยผ่านมาทางแปรงถ่านที�สัมผสัอยู่กบั       
ซี�คอมมิวเตเตอร์ 
 

 
 

ภาพที� 54 แสดงโรเตอร์ของยนิูเวอร์แชลมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

    1.3) ฝาปิดหัว-ท้าย ทาํจากแผ่นเหล็กปั5 มขึ5 นรูป เป็นตวัยึดส่วนหมุนให้อยู่ที�
ศูนยก์ลาง ที�ฝาปิดดา้นหนึ�งของมอเตอร์มีแปรงถ่านติดตั5งอยู ่แปรงถ่านมีหนา้ที�นาํกระแสไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายไฟไปยงัคอมมิวเตเตอร์ แปรงถ่านที�ใชก้บัยนิูเวอร์เซลมอเตอร์โดยมากเป็นแปลงถ่านที�ทาํ
จากราฟไฟท ์
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ภาพที� 55 แสดงฝาปิดหวั-ทา้ยของยนิูเวอร์แชลมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

  
    คารม สินธูระหัฐ และภาสกร พิมานพรหม (2555 : 95-97) ได้กล่าวถึง
ส่วนประกอบที�สําคัญของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ ไวว้่าสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่           
โครง สเตเตอร์หรือขั5วสนามแม่เหล็ก อาร์เมเจอร์ ฝาครอบและแปรงถ่าน  
    1.1) โครง ทาํด้วยเหล็กเหนียว เหล็กหล่อ หรืออะลูมิเนียม โครงจะมีหน้าที�ยึด        
ขั5วสนามแม่เหล็ก 
    1.2) สเตเตอร์หรือขั5วสนามแม่เหล็ก ยึดติดกบัโครงทาํหนา้ที�สร้างสนามแม่เหล็ก
ในมอเตอร์ สเตเตอร์ประกอบดว้ยเหล็กแผน่บาง ๆ ยึดติดดว้ยสกรูหรือน๊อต หรือหมุดย ํ5า ส่วนมาก
ออกแบบใหมี้ขั5วแม่เหล็ก 2 ขั5ว แต่ละขั5วจะยดึติดดว้ยขดลวดสนามแม่เหล็ก  
    1.3) อาร์เมเจอร์ หรือตวัหมุนทาํดว้ยแกนเหล็กแผ่นบาง ๆ หลายแผ่นอดัติดแน่น
เซาะเป็นร่องสล็อตตรงหรือสล็อตเฉียงสําหรับบรรจุขดลวดและสวมยึดติดกบัเพลา ซึ� งแกนดา้น
หนึ�งติดตั5งคอมมิวเตเตอร์สาํหรับต่อปลายขดลวดที�บรรจุในสล็อต 
    1.4) ฝาครอบ ทาํหน้าที�ยึดอาร์เมเจอร์ภายในฝาครอบคิดตั5งแบริ� งสําหรับรองรับ
เพลาหรือแกนของมอเตอร์ โดยฝาครอบดา้นหนึ�งติดตั5งแปรงถ่าน  2 ชุด 
    1.5) แปรงถ่าน ส่วนใหญ่ทาํจากแกรไฟต ์ทาํหนา้ที�เป็นตวันาํกระแสไฟฟ้าให้ไหล
ไปยงัคอมมิวเตเตอร์ แปรงถ่านจะติดตั5งในซองแปรงถ่าน 
   2) หลกัการทาํงานของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
    ณรงค์ ชอนตะวัน (2554 : 135) ได้กล่าวว่า เมื�อป้อนไฟฟ้า ให้กับมอเตอร์             
ในชั�วขณะหนึ� งกระแสไฟจะไหลเขา้มอเตอร์ที�ขั5วดา้นบนและไหลออกจากมอเตอร์ที�ขั5วด้านล่าง 
และสมมิตว่าในชั�วขณะเดียวกันนี5  กระแสไฟที�ไหลในขดลวดอาร์มาเจอร์ไหลออกที�ขดลวด
ดา้นล่าง และไหลเขา้ที�ขดลวดดา้นบน เมื�อใช้กฎมือซ้ายของเฟลมมิ�งพิจารณาหาทิศทางการหมุน



60 

 

ของโรเตอร์ ก็พบวา่โรเตอร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา ต่อไปสมมติวา่กระแสไฟไหลเขา้มอเตอร์ทาง
ขั5วดา้นล่าง และไหลออกจากมอเตอร์ทางขั5วดา้นบน และในขณะเดียวกนันี5  สมมติวา่กระแสไฟที�
ไหลเขา้ขดลวดอาร์มาเจอร์นี5  ไหลเขา้ทางขดลวดส่วนล่าง และไหลออกทางขดลวดส่วนบน เมื�อใช้
กฎมือซา้ยของเฟลมมิ�ง พิจารณาหาทิศทางการหมุนของโรเตอร์ก็จะพบวา่ โรเตอร์จะหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา แสดงให้เห็นว่า ถึงแมว้่าจะป้อนไฟเข้าที�ขั5วใดก่อน – หลัง ก็จะทาํให้มอเตอร์หมุนใน
ทิศทางเดิม  ดงันั5นการที�จะป้อนไฟสลบัหนึ� งเฟสตรงหรือไฟตรงให้กบัมอเตอร์นี5 ก็ตาม ก็จะทาํให้
มอเตอร์หมุนในทิศทางเดิมเสมอ 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 82) ไดก้ล่าววา่ การทาํงานของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
อาศยัหลกัการทาํงานเหมือนกบัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสงตรงชนิดซีรีมอเตอร์ คือ เมื�อจ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กบัมอเตอร์ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กและขดลวดของโรเตอร์ ทาํให้เกิด
สนามแม่เหล็กขึ5นในขั5วแม่เหล็กของสเตเตอร์และในขดลวดของโรเตอร์ สนามแม่เหล็กที�เกิดขึ5นที�
โรเตอร์พยายามเรียงตวัให้อยูใ่นแนวเดียวกบัสนามแม่เหล็กที�สเตเตอร์ทาํให้โรเตอร์ซึ� งเป็นส่วนที�
เคลื�อนที�ไดใ้นมอเตอร์เคลื�อนที�ไปได ้ในลกัษณะเคลื�อนที�ไปตามการเคลื�อนที�ของสนามแม่เหล็กที�
สเตเตอร์ นั�นคือมอเตอร์หมุนไปนั�นเอง 
 

 
 

ภาพที� 60 แสดงการทาํงานของยนิูเวอร์แชลมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
   3) วงจรการต่อขดลวดภายในของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 83) ไดก้ล่าววา่ การต่อวงจรขดลวดภายในของยนิูเวอร์
แซลมอเตอร์ จะต่อขดลวดสนามแม่ เหล็กและขดลวดในโรเตอร์เข้าด้วยกันแบบอนุกรม                
โดยมีการต่อเป็น 2 แบบ คือ แบบแรกต่อขดลวดสนามแม่เหล็กเขา้ดว้ยกนัก่อน แลว้จึงนาํไปต่อกบั
ขดลวดโรเตอร์ แบบที�สองต่อขดลวดของโรเตอร์ระหว่างกลางขดลวดสนามแม่เหล็ก แต่จะต่อใน
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ลกัษณะใดก็ตามตอ้งต่อให้ขดลวดสนามแม่เหล็กเกิดขั5วตรงขา้มกนั โดยให้กระแสไหลเขา้ขดลวด
สนามแม่เหล็กทั5งสองไหลกลบัทิศทางกนั 
 

 
 

ภาพที� 61 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของยนิูเวอร์แชลมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 

   4) การต่อยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ใชง้าน 
    ณรงค์ ชอนตะวนั (2554 : 136-138) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของขดลวดอาร์มาเจอร์     
วา่เป็นเทคนิคเฉพาะ ถา้วางอาร์มาเจอร์ให้คอมมิวเตเตอร์เขา้หาตวัเรา แลว้พนัขดลวด คือต่อปลาย
คอยลล์งซี�คอมมิเตเตอร์เยื5องไปทางขวา จะทาํให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา แต่ถา้พนัขดลวดอาร์
มาเจอร์ ต่อปลายคอยล์ลงซี�คอมมิวเตเตอร์เยื5องไปทางซ้ายจะทาํให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา  
ในการต่อมอเตอร์ต่อได ้2 วิธี คือ ต่อขดลวดสนามแม่เหล็กทั5งสองอนัดบักนั แลว้ต่ออนัดบักบั
ขดลวดอาร์มาเจอร์ อีกวิธีหนึ� งคือ ต่อขดลวดสนามแม่เหล็กขา้งหนึ� งอนัดบักบัขดลวดอาร์มาเจอร์
แลว้จึงนาํไปต่ออนัดบักบัขดลวดสนามแม่เหล็กอีกขา้งหนึ�ง 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 83) กล่าววา่ การต่อยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ใชง้านทาํได้
โดยต่อแหล่งจ่ายไฟเขา้กบัหลกัต่อสายของมอเตอร์ 
 

 
 

ภาพที� 62 แสดงการต่อยนิูเวอร์แชลมอเตอร์ใชง้าน 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
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   5) การกลบัทิศทางการหมุนของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 84) กล่าวว่าการกลบัทิศทางการหมุนของยูนิเวอร์       
แซลมอเตอร์ทาํไดโ้ดย การกลบัทิศทางการไหลของกระแสที�ไหลเขา้ขดลวดของโรเตอร์ให้ไหล
ตรงกนัขา้มกบัทิศทางการไหลเดิมทาํใหม้อเตอร์หมุนกลบัทางได ้
    คารม สินธูระหฐั และภาสกร พิมานพรหม (2555 : 99) กล่าววา่ เมื�อตอ้งการเปลี�ยน
ทิศทางการหมุนของมอเตอร์จากตามเข็มนาฬิกาเป็นหมุนทวนเข็มนาฬิกา หรือจากทวนเข็มนาฬิกา
เป็นตามเขม็นาฬิกา จะตอ้งเปลี�ยนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าที�จ่ายให้ขดลวดสนามแม่เหล็ก
หรืออาร์เมเจอร์ 
 

 
 

ภาพที� 63 แสดงกระแสไหลเขา้ 
ทางดา้นซา้ยของโรเตอร์ 

ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
 

 
 
 

ภาพที� 64 แสดงกระแสไหลเขา้ 
ทางดา้นขวาของโรเตอร์ 

ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
 

   6) การนาํมอเตอร์ไปใชง้านและการบาํรุงรักษา 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 86) กล่าวว่า ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์เป็นมอเตอร์ที�ให้
ความเร็วรอบสูง ตั5งแต่ 3,000 รอบต่อนาที ถึง 10,000 รอบต่อนาที พบในเครื�องมือเครื�องใชภ้ายใน
บา้น เช่น เครื�องบดอาหาร จกัรเยบ็ฟ้า สวา่นไฟฟ้า เป็นตน้ การบาํรุงรักษามอเตอร์ชนิดนี5  ตอ้งการ
มากกวา่มอเตอร์ทั�ว ๆ ไป เนื�องจากเป็นมอเตอร์ที�มีคอมมิวเตเตอร์และแปรงถ่านเป็นส่วนประกอบ 
การใช้งานมอเตอร์ชนิดนี5ควนใช้งานเป็นช่วง ไม่ควรใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานาน ๆ จะทาํให้คอมมิว
เตเตอร์และแปรงถ่านชาํรุดได ้การบาํรุงรักษามอเตอร์ชนิดนี5แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที�เป็นระบบ
หล่อลื�น และส่วนที�เป็นคอมมิวเตเตอร์และแปรงถ่าย โดยส่วนที�เป็นระบบหล่อลื�นบาํรุงรักษาโดย
การใส่นํ5 ามนัหล่อลื�นตามกาํหนด สําหรับส่วนที�เป็นคอมมิวเตเตอร์กบัแปรงถ่านควรตรวจดูสภาพ
หลงัจากการใชง้านเป็นระยะ ถา้พบวา่คอมมิวเตเตอร์ผิวไม่เรียบอาจแกไ้ขโดยการใชก้ระดาษทราบ
ขดั หรือถ้าเป็นมากอาจตอ้งใช้การกลึงผิดของคอมมิวเตเตอร์ที�เสียทิ5งไป สําหรับแปรงถ่านควร
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สังเกตวา่สึกไปมากหรือไม่ ถา้สึกมากก็ให้เปลี�ยนเลย เพื�อเป็นการป้องกนัคอมมิเตเตอร์เสียหายจาก
แปรงถ่าน 
  1.5 รีพลัชั�นมอเตอร์ 
   ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 92) กล่าววา่ มอเตอร์แบบรีพลัชั�นเป็นมอเตอร์ที�มีโรเตอร์
คลา้ยกบัโรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และแปรงถ่านของรีพลัชั�นมอเตอร์ต่อชอร์ทถึงกนั 
มอเตอร์ชนิดนี5 สามารถปรับความเร็วรอบและกลบัทางหมุนได ้โดยการเลื�อนตาํแหน่งของแปรง
ถ่านรีพลัชั�นมอเตอร์แบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ คือ รีพลัชั�นมอเตอร์ รีพลัชั�นสตาร์ทินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
รีพลัชั�นอินดคัชั�นมอเตอร์  
   คารม สินธูระหัฐ และภาสกร พิมานพรหม (2555 : 79) กล่าวว่า รีพลัชั�นสตาร์ท
อินดคัชั�นมอเตอร์ เริ�มหมุนจะใช้หลกัการทาํงาน เช่นเดียวกบัรีพลัชั�นมอเตอร์ แต่ขณะหมุนจะใช้
หลกัการทาํงาน เช่นเดียวกบัอินดกัชั�นมอเตอร์ โดยโรเตอร์หรือาร์เมเจอร์ซึ� งประกอบดว้ยอุปกรณ์ที�
ทาํหน้าที�ลดัวงจรซี�คอมมิเตเตอร์ทั5งหมด อุปกรณืดงักล่าวทาํงานโดยอาศยัแรงเหวี�ยงหรือแรงหนี
ศูนยก์ลาง เมื�อโรเตอร์หมุนดว้ยความเร็วประมาณ 75% ของความเร็วเต็มพิกดั อุปกรณ์ดงักล่าวจะ
ทาํให้โรเตอร์ของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดัคชั�นมอเตอร์ มีลักษณะการทาํงานคล้ายกับโรเตอร์ของ        
อินดกัชั�นมอเตอร์ 
   ณรงค์ ชอนตะวนั (2554 : 123) ได้กล่าวว่า มอเตอร์แบบนี5 มีขนาดตั5งแต่ขนาด          
1/4 แรงมา้ ถึง 10 แรงมา้ แรงบิดเริ�มเดินสูง ความเร็วคงที�ส่วนใหญ่จะนาํไปใชก้บัตูเ้ยน็ขนาดใหญ่ 
คอมเพรสเซอร์ ปัKม และงานที�ต้องการแรงบิดเริ� มเดินสูง ๆ รีพลัชั�นสตาร์ทอินดัคชั�นมอเตอร์              
มี 2 แบบดว้ยกนั คือ แบบแปรงถ่านยก และแบบแปรงถ่านสัมผสั 
   ในที�นี5 จะกล่าวเฉพาะรีพลัชั�นสตาร์ทอินดัคชั�นมอเตอร์ ซึ� งเป็นมอเตอร์ไฟสลับ       
เฟสเดียว ที�มีโครงสร้างเหมือนกบัรีพลัชั�นมอเตอร์ 
 

 
 

ภาพที� 65 แสดงรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
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   1) ส่วนประกอบที�สาํคญัของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ 
    ณรงค์ ชอนตะวนั (2554 : 123-124) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประกอบ รีพลัชั�นสตาร์ท
อินดคัชั�นมอเตอร์ ทั5ง 2 แบบ มีส่วนประกอบคลา้ย ๆ กนั ดงันี5  
    1.1) แกนเหล็กสเตเตอร์ที�ทาํด้วยแผ่นเหล็กบางลามิเนท จะพันขดลวดเพียง            
ชุดเดียวเหมือนกบัขดรันของมอเตอร์สปลิตเฟส 
    1.2) สล็อทของโรเตอร์ที�ทาํดว้ยแผ่นเหล็กบางลามิเนท จะพนัดว้ยขดลวดและต่อ
ปลายขดลวดเขา้กบัคอมมิวเตเตอร์ แกนเหล็กโรเตอร์และขดลวดที�พนัจะเหมือนกบัอาร์มาเจอร์ของ
มอเตอร์ไฟตรง ดงันั5นจึงเรียกโรเตอร์แบบนี5วา่ อาร์มาเจอร์ 
    1.3) ในกรณีที�มอเตอร์เป็นแบบแปรงถ่านยก อุปกรณ์เซนตริฟูกลัป์จะยกแปรงถ่าน
ออกจากคอมมิวเตเตอร์ เมื�อความเร็วของมอเตอร์ได ้75% ของความเร็วเต็มพิกดัซึ� งอุปกรณ์นี5 จะ
ประกอบดว้ยนํ5าหนกัควบคุม สปริงลดัวงจร ตวักาํกบัสปริง กา้นผลกั แปรงถ่านและซองแปรงถ่าน 
    ในกรณีที�มอเตอร์เป็นแบบแปรงถานสัมผสั จะมีอุปกรณ์เซนตริฟูกลัป์ที�ทาํงานเมื�อ
ความเร็วมอเตอร์ได ้75% ของความเร็วเต็มพิกดัเหมือนกนั ซึ� งอุปกรณ์นี5 จะประกอบด้วยสปริง
ลดัวงจร ตวักาํกบัสปริง อุปกรณ์เหล่านี5จะลดัวงจรคอมมิวเตเตอร์ แต่ไม่ยกแปรงถ่าน และซองแปรง
ถ่านออกจากคอมมิวเตเตอร์ 
    1.4) มอเตอร์แบบแปรงถ่านยก คอมมิวเตเตอร์จะเป็นแบบเรเดียล แต่ถ้ามอเตอร์
แบบแปรงถ่านสัมผสั คอมมิวเตเตอร์จะเป็นแบบแอกเชียล  
    1.5) ซองแปรงถ่านของมอเตอร์แบบแปรงถ่านสัมผสัจะเหมือนกบัซองแปรงถ่าน
ของรีพลัชั�นมอเตอร์ แต่ซองแปรงถ่านของมอเตอร์แบบแปรงถ่ายยก จะมีอุปกรณ์เซนตริผูกลัที�
สามารถยกแปรงถ่าน และซองแปลงถ่านออกจากคอมมิวเตเตอร์ไดด้ว้ย 
    1.6) สําหรับฝาครอบหัวท้าย หรือฝาปิดหัวท้าย จะเหมือนกันกับของรีพลัชั�น
มอเตอร์ 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 102) กล่าวว่า ส่วนประกอบของรีพลัชั�นสตาร์ท
อินดคัชั�นมอเตอร์เหมือนกบัส่วนประกอบของรีพลัชั�นมอเตอร์ ผิดกนัที�มีอุปกรณ์ลดัวงจรขดลวด 
โรเตอร์เพิ�มขึ5นมา จึงมีส่วนประกอบที�สาํคญั 5 ส่วนคือ 
    1.1) สเตเตอร์ มีส่วนประกอบและหนา้ที�เหมือนกบัสเตเตอร์ของรีพลัชั�นมอเตอร์
ทุกประการ 
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ภาพที� 66 แสดงสเตเตอร์ของมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 

    1,2) โรเตอร์ เป็นแบบวาวด์โรเตอร์ เหมือนกับโรเตอร์ของรีพัลชั�นมอเตอร์ 
แตกต่างกนัที�โรเตอร์ของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ มีคอมมิวเตเตอร์ 2 แบบให้เลือกใชต้าม
ลกัษณะของอุปกรณ์ลดัวงจรขดลวดโรเตอร์ คือ มีแบบคอมมิวเตเตอร์ขนานกบัเพลาของโรเตอร์ 
และแบบคอมมิเตเตอร์ตั5งฉากกบัเพลาของโรเตอร์ 
 

 
 

ภาพที� 67 โรเตอร์แบบซี�คอมมิวเตเตอร์ขนานกบัแกนของโรเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 

 
 

ภาพที� 68 โรเตอร์แบบซี�คอมมิวเตเตอร์ตั5งฉากกบัแกนของโรเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
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    1.3) อุปกรณ์ลดัวงจรขดลวดโรเจอร์ ทาํหน้าที�ลดัวงจรขดลวดของโรเตอร์ ทาํให้
โรเตอร์ทาํงานเป็นแบบสไควเรลเคจ โรเตอร์ เหมือนโรเตอร์ของอินดคัชั�นมอเตอร์ทั�วไป โดยทั�วไป    
มี 2 แบบ คือ แบบยกแปรงถ่านขึ5นขณะลดัวงจรขดลวด และแบบไม่ยกแปรงถ่านขึ5นในขณะ
ลดัวงจรขดลวด 
 

 
 

ภาพที� 69 แสดงอุปกรณ์ลดัวงจรขดลวดโรเตอร์แบบยกแปรงถ่านขึ5น 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 

 
 

ภาพที� 70 แสดงอุปกรณ์ลดัวงจรขดลวดโรเตอร์แบบไม่ยกแปรงถ่าน 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 

    1.4) แปรงถ่าน ทาํหน้าที�ต่อวงจรขดลวดของโรเตอร์ จาํนวนของแปรงถ่านที�ใช้
ขึ5นอยู่กบัลกัษณะการพนัขดลวดว่าเป็นแบบใดถา้พนัแบบแลบ จาํนวนแปรงถ่านเท่ากบัจาํนวน
ขั5วแม่เหล็กที�สเตเตอร์ ถา้พนัแบบเวฟ จาํนวนแปรงถ่านเท่ากบั 2 
 



67 

 

 
 

ภาพที� 71 แสดงแปรงถ่านของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
    1.5) ฝาปิดหวั – ทา้ย เหมือนกบัฝาปิดหวั – ทา้ยของรีพลัชั�นมอเตอร์ทั�วไป 
 

 
 

ภาพที� 72 แสดงฝาปิดหวั-ทา้ยของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 

   2) หลกัการทาํงานของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 105-106) กล่าวถึงหลกัการทาํงานของรีพลัชั�นสตาร์ท
อินดคัชั�นมอเตอร์ วา่จากหลกัการทาํงานของรีพลัชั�นมอเตอร์ เมื�อโรเตอร์หมุนไปไดป้ระมาณ 75% 
ของความเร็วสูงสุด อุปกรณ์ลดัวงจรขดลวดโรเตอร์จะทาํงาน โดยอาศยัแรงเหวี�ยงจากศูนยก์ลาง 
ลดัวงจรซี�คอมมิวเตเตอร์ให้ต่อถึงกนัทางไฟฟ้าทุกซี�  ทาํให้ขดลวดที�พนัอยู่ในโรเตอร์มีสภาพเป็น
ขดลวดกรงกระรอก เหมือนกบัตวันาํในโรเตอร์ของอินดดัชั�นมอเตอร์ทั�วไป และการลดัวงจรซี�คอม
มิวเตเตอร์นี5ยงัเป็นการตดัทางเดินกระแสไฟฟ้าที�ผา่นแปรงถ่านดว้ย ทาํใหม้อเตอร์หมุนไปโดยอาศยั
หลกัการของอินดคัชั�นมอเตอร์ จึงได้ชื�อว่า รีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ ซึ� งแบ่งออกได้เป็น       
2 แบบ ตามลกัษณะการทาํงานของอุปกรณ์ลดัวงจรขดลวดของโรเตอร์ คือ แบบยกแปรงถ่าน และ 
แบบไม่ยกแปรงถ่าน 
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ภาพที� 73 แสดงหลกัการทาํงานของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
    ดุสิต สูรยร์าช (2555 : 60-61) กล่าววา่ เพื�อทาํให้รีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ 
มีแรงบิดเมื�อขดลวดที�สเตเตอร์ไดรั้บกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย จะทาํให้เส้นแรงแม่เหล็กจาํนวน
หนึ� งซึ� งจะทาํให้เกิดการเหนี�ยวนาํของกระแสไฟฟ้าในขดลวดอาร์เมเจอร์ จะทาํให้เกิดขั5วแม่เหล็ก
ขึ5นที�สเตเตอร์และโรเตอร์เหมือนกนั ทาํใหแ้รงผลกัดนัขึ5นระหวา่งสเตเตอร์กบัโรเตอร์ ตามลกัษณะ
ชื�อ เมื�อมอเตอร์หมุนไปไดป้ระมาณ 75% ของความเร็วเต็มที� ซี�คอมมิวเตเตอร์จะถูกลดัวงจรโดย
อุปกรณ์แรงเหวี�ยง และแปรงถ่านจะถูกยกขึ5 นโดยอตัโนมติัจากคอมมิวเตเตอร์หลงัจากนั5นอาร์
เมเจอร์ก็จะมีลกัษณะเหมือนโรเตอร์แบบกรงกระรอก และมอเตอร์ก็จะหมุนในลกัษณะเดียวกนักบั
มอเตอร์เหนี�ยวนาํเช่นเดียวกบัมอเตอร์สปลิตเฟส 
   3) วงจรการต่อขดลวดภายในของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 106) กล่าววา่ การต่อมอเตอร์ใชง้านทาํไดโ้ดย ต่อ
แหล่งจ่ายไฟเขา้ที�วงจรขดลวดสนามแม่เหล็กที�สเตเตอร์ของมอเตอร์ 

 

 
 

ภาพที� 74 แสดงวงจรการต่อขดลวดภายในของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 
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   4) การกลบัทิศทางการหมุนของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 107) กล่าววา่ การกลบัทิศทางการหมุนของรีพลัชั�น
สตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ ทาํได้โดยการเปลี�ยนตาํแหน่งแปรงถ่าน เหมือนกบัการกลบัทิศทาง      
การหมุนของรีพลัชั�นมอเตอร์ 
 

 
 

ภาพที� 75 แสดงการกลบัทิศทางการหมุนรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
ที�มา : ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส, 2546 

 
    คารม สินธูระหัฐ และภาสกร พิมานพรหม (2555 : 82) กล่าวว่า การกลับทิศ
ทางการหมุนของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ ใชเ้ลื�อนแปรงถ่านที�สัมผสักบัซี�คอมมิวเตเตอร์
ใหท้าํมุมเอียงกบัแนวแกนของขั5วแม่เหล็กสเตเตอร์ตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา ทาํให้มอเตอร์หมุน
ตามการเลื�อนของแปรงถ่านในทิศทางเดียวกนั ถ้าแปรงถ่านขนานหรือตั5งฉากกบัแนวแกนของ
ขั5วแม่เหล็กสเตเตอร์ จะทาํใหม้อเตอร์ไม่สามารถหมุนได ้
   5) การนาํมอเตอร์ไปใชง้านและการบาํรุงรักษา 
    ไพฑูรย ์ แสงจาํรัส (2546 : 107) กล่าวว่า รีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์เป็น
มอเตอร์ที�มีขนาดตั5งแต่ ¼ แรงมา้ ถึง 10 แรงมา้ นิยมนาํไปใชใ้นงานที�ตอ้งการแรงบิดเริ�มเดินสูงแต่
ความเร็วคงที�  เช่น ใช้ขับสายพานเครื� องดูดลมเพื�อระบายความร้อน มอเตอร์ที�ใช้สูบนํ5 ามัน            
เบน็ซินตามสถานีบริการนํ5ามนั เป็นตน้ การบาํรุงรักษามอเตอร์ชนิดนี5 ต่างจากรีพลัชั�นมอเตอร์ตรงที�
มีอุปกรณ์การลดัวงจรขดลวดโรเตอร์เพิ�มเขา้มา ดงันั5นการบาํรุงรักษามอเตอร์ชนิดนี5 จึงมีส่วนนี5 เพิ�ม
ขึ5นมา นอนนั5นเหมือนกบัการบาํรุงรักษารีพลัชั�นมอเตอร์ทุกประการ 
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2. แนวคดิเกี�ยวกบัสื�อการเรียนการสอน 
  ผูศึ้กษาไดร้วบรวมเอกสารจากหนังสือ เรื� อง สื�อการเรียนการสอน นวตักรรมการศึกษา 
สู่…มาตรฐานอาชีวศึกษา ของ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556 : 12-58) เป็นแนวทาง
สาํหรับการสร้างและพฒันาสื�อการเรียนการสอนดงัต่อไปนี5  
  2.1 สื�อการเรียนการสอน 
   สื�อ (Medium pl. Media) มาจากภาษาลาติน แปลวา่ “ระหวา่ง” สื�อ ตามพจนานุกรม 
หมายถึง “การทาํการติดต่อใหถึ้งกนั” สื�อ เมื�อนาํมาใชก้บัการสื�อสารระหวา่งกนั จะหมายถึง “สิ�งใด
ก็ตามที�บรรจุขอ้มูลเพื�อใหผู้ส่้ง และผูรั้บสามารถสื�อสารกนัไดต้รงตามจุดประสงค”์ 
   จากกระบวนการเรียนรู้ และการสื�อความหมาย จะเห็นว่า สื� อเป็นองค์ประกอบที�
สําคญัที�นาํขอ้มูลข่าวสาร หรือองคค์วามรู้ไปยงัผูรั้บ เป็นตวักลางที�ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ระหวา่ง
ผูส้อน ผูเ้รียน และเป็นพาหะที�บอกกล่าวข่าวคราวที�อยากจะเล่าของบุคคลหนึ�งไปยงัมวลชน 
   สื� อมี ชื� อเ รียกหลากหลายอย่าง  สื� อใดที� ใช้ส่งสารกับบุคคลกลุ่มใหญ่เรียกว่า 
สื�อสารมวลชน (Mass Media) เมื�อนาํมาให้ผูเ้รียนใช้ศึกษา เรียกสื�อนั5นวา่ สื�อการเรียน (Learning 
Media) หากเป็นสื�อสําหรับผูส้อนใช้ในการสอนจะเรียกว่า สื�อการสอน (Instructional Media) 
ดงันั5น สื�อการเรียนการสอน จึงมีความหมายรวมถึงสื�อหลาย ๆ ชนิด เช่น เทปบนัทึกเสียง สไลด ์
วิทยุ โทรทศัน์ วีดิทศัน์ แผนภูมิ ภาพนิ�ง หนงัสือเรียน สื�ออีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ� งบรรจุเนื5อหาที�
เกี�ยวขอ้งกบับทเรียนในหลกัสูตร สิ�งที�กล่าวมานี5 จะอยู่ในรูปของวสัดุ (Soft Ware) ที�นาํมาใช้ใน
เทคโนโลยีการศึกษา หรือเป็นสิ�งที�ใช้กบัเครื�องมืออุปกรณ์ (Hard Ware) หรือใช้กบัช่องทาง           
การดาํเนินกิจกรรม (Method) ในการสื� อสารระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน แล้วทาํให้ผูเ้รียนเกิด          
การเรียนรู้ตามจุดหมายที�วางไว ้ก็ถือวา่เป็น สื�อการเรียนการสอน ทั5งสิ5น 
   สําหรับการเรียนการสอนที�นาํสื�อประเภทวสัดุ เครื�องมือ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการ  
มาใชร่้วมกนัโดยการเลือกใชสื้�อแต่ละชนิด แต่ละประเภทให้เหมาะสมกบัเนื5อหาวิชานั5น จะเรียกวา่ 
สื�อประสมหรือเรียกทบัศพัท์ว่า มลัติมีเดีย (Multimedia) สื� อการเรียนการสอนสามารถแบ่งตาม
เหตุผลของนกัการศึกษาและวตัถุประสงคข์องการใชง้านไดด้งันี5  
   1) แบ่งตามประสบการณ์การเรียนรู้ นกัการศึกษา เอดการ์ เดล (Edger Dale) จดัระดบั
การเรียนรู้ตามสภาพการรับรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียนเมื�อสัมผสักบัสิ�งเร้า โดยแบ่งในลกัษณะ
ของความเป็นนามธรรมไปสู่รูปธรรม ซึ� งแสดงผลของการเรียนรู้มาก-น้อยตามลาํดบั ในรูปแบบ
ของกรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) ดงันี5  
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    1.1) ประสบการณ์ตรง จะอยู่ในส่วนของฐาน เป็นส่วนที�กว้างที� สุด เป็น
ประสบการณ์ที�เป็นรูปธรรม ผูเ้รียนที�ไดรั้บประสบการณ์โดยตรงจากของจริงสถานการณ์จริง หรือ
การปฏิบติัจริง จะเกิดการรับรู้ และเรียนรู้ไดดี้ที�สุด 
    1.2) ประสบการณ์จาํลองเป็นการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ จากสิ�งที�ใกล้เคียง
ความเป็นจริง ซึ� งอาจเป็นของจาํลอง หรือสถานการณ์จาํลองก็ได้ เช่น หุ่นจาํลองอวยัวะภายใน
ร่างกาย หุ่นจาํลองโลกและดาวเคราะห์ เป็นตน้ 
    1.3) นาฏการ เป็นการจดับทบาทสมมติ หรือการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เพื�อจดั
ประสบการณ์ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ในหัวข้อหรือบทเรียนที�มีข้อจาํกัดในยุคสมยั กาลเวลา หรือ
สถานการณ์ เช่น เหตุการณ์สงครามโลกครั5 งที� 2 เรื�องราวของชาติภพต่าง ๆ ที�เป็นนามธรรม 
    1.4) การสาธิต เป็นการยกตวัอย่างหรือการกระทาํกิจกรรมประกอบคาํอธิบาย
เพื�อใหผู้เ้รียนเห็นลาํดบัขั5นตอนของการทาํกิจกรรมในงานชิ5นนั5น ๆ 
    1.5) การศึกษานอกสถานที� เพื�อใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้และเรียนรู้ประสบการณ์ภายนอก
สถานที�เรียน เช่น การเยี�ยมชมพระบรมมหาราชวงั การสัมภาษณ์บุคคลสาํคญั ฯลฯ 
    1.6) นิทรรศการ เป็นการจดัสิ�งของ จดัป้ายนิเทศหรือการนาํประสบการณ์หลาย ๆ 
อย่างผสมผสานกนัมาแสดง เนื5อหาที�นาํเสนออาจเป็นภาพถ่าย ภาพวาดพร้อมคาํบรรยาย หรือใช้
เทคโนโลย ีวธีิการอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ใหผู้เ้รียนร่วมกิจกรรม ตอบปัญหา หรือสัมผสัสื�อที�แสดงก็ได ้
    1.7) โทรทศัน์ เป็นการให้ประสบการณ์กบัผูเ้รียนโดยผ่านช่องทาง คือ ตาดู หูฟัง 
ผูเ้รียนสามารถหาชมได้ภายในห้องเรียน ศูนย์การเรียน หรือภายในบ้านก็ได้ การสอนอาจเป็น
รายการสดหรือเป็น รายการที�บนัทึกลงเทปวดิีทศัน์ ซีดี 
    1.8) ภาพยนตร์ เป็นการบนัทึกภาพเรื�องราว ภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ลงบนแผน่ฟิล์ม 
เพื�อใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์จากการไดเ้ห็น และการไดย้นิเช่นเดียวกบัโทรทศัน์และวดิีทศัน์ 
    1.9) เทปบนัทึกเสียง วทิย ุภาพนิ�ง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ สื�อที�ให้เฉพาะเสียงและ
สื�อที�ให้เฉพาะภาพ วิทยุและแถบบนัทึกเสียง (Cassette tape) เป็นสื�อเสียง ส่วนภาพนิ�งเป็นสื�อที�ให้
เพียงการมองเห็นภาพโดยไม่มีเสียงประกอบ เช่น รูปภาพ สไลด์ แผ่นภาพโปร่งใส ภาพวาด         
ภาพล้อ ภาพถ่าย การรับรู้ของผู ้เ รียนในขั5 นนี5 จะต้องใช้เวลา ใช้ประสบการณ์เดิมมากกว่า               
ขอ้ 1.1 - 1.8 จึงสามารถเขา้ใจเนื5อหาเรื�องราวที�นาํเสนอได ้
    1.10) ทศันลกัษณ์ เป็นสื�อที�เฉพาะการเห็นโดยใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ แทนความเป็น
จริงของขอ้มูลหรือสิ�งของ เช่น แผนที� แผนภูมิ แผนสถิติ เครื�องหมายต่าง ๆ 
    1.11) วจนลกัษณ์ เป็นประสบการณ์ที�ผูเ้รียนรับรู้น้อยที�สุด ไดแ้ก่ ตวัหนังสือใน
ภาษาเขียน คาํพดูในภาษาพดู 
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    จะเห็นว่า เป็นการจดัแบ่งตามลาํดบัประสบการณ์ ซึ� งถ้าผูเ้รียนมีประสบการณ์
พื5นฐานของงานหรือบทเรียนนั5น ๆ มาก่อน คงไม่จาํเป็นที�จะตอ้งเริ�มประสบการณ์ในระดบัตน้ ๆ
การเรียนการสอนอาจขา้มขั5นตอนเป็นระดบั 1.5 , 1.6 , 1.7 หรือ 1.11 เลยก็ได ้เช่น การเรียน            
การสอนในระดับอุดมศึกษา ผูเ้รียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ มีมโนทัศน์ต่อสิ� งต่าง ๆ มาก               
สื�อการเรียนการสอนอาจใชเ้พียงตาํรา (ระดบั 1.10 , 1.11 ของประสบการณ์) หรือการเรียนการสอน
ในระดบัพื5นฐาน กลุ่มผูเ้รียนเป็นเด็กเล็กประสบการณ์การเรียนรู้ค่อนขา้งนอ้ย การจดัสื�อการเรียน      
การสอนจะตอ้งให้ประสบการณ์ตรงโดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั5น ๆ เช่นการปฏิบติัจริง  
การเรียนรู้ โดยใชต้าดู หูฟัง (ระดบั 1.1-1.6 ของประสบการณ์) เป็นตน้ 
   2) แบ่งตามทรัพยากรการเรียนรู้ นกัการศึกษา  อีลี  (Ely) จดัแบ่งสื�อเพื�อการศึกษาและ
สื�อทั�วไป ที� สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนไว ้5 ประเภท ดงันี5  
    2.1) คน (People) หมายถึง บุคลากรที�อยู่ในระบบของการศึกษา เช่น ผูส้อน
ผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรนอกระบบการศึกษาที�เป็นผูเ้ชี�ยวชาญ เป็น  มืออาชีพ  
ในการใหค้วามรู้แต่ละดา้น เช่น ศิลปิน นกัเขียน นกัข่าว ผูช้าํนาญการในแต่ละสาขาอาชีพ ซึ� งบุคคล
เหล่านี5จะเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
    2.2) วสัดุ (Materials) หมายถึง วตัถุที�มีเนื5อหา บทเรียน หรือสาระความรู้ลกัษณะ
ต่าง ๆ บรรจุอยู ่ในรูปแบบของวสัดุการศึกษามีค่อนขา้งหลากหลายขึ5นอยูก่บัผูส้อนจะเลือกใช ้เลือก
ผลิตให้สอดคลอ้งกบับทเรียน และเหมาะกบัผูเ้รียน เช่น สื�อสิ�งพิมพ ์แผ่นโปร่งใส แผ่นสไลด์ ซีดี 
มว้นวดิีทศัน์ เทปบนัทึกเสียงวสัดุอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
    2.3) อาคารสถานที� (Settings) หมายถึง บ้านเรือน ตัวตึก ที�ว่าง สนามหญ้า
สิ� งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกับข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และผูเ้รียน เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สถานที�ทาง
ประวติัศาสตร์ โรงงาน สนามฟุตบอล เป็นตน้ 
    2.4) เครื�องมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment) ไดแ้ก่ เครื�องมือ เครื�องใชต่้าง 
ๆ ที�ช่วยในการผลิตหรือใช้ร่วมกบัส่วนอื�น ๆ ในการเรียนการสอน เช่น เครื�องฉายภาพขา้มศีรษะ 
เครื�องคอมพิวเตอร์ เครื�องฉายสไลด ์
    2.5) กิจกรรม (Activity) เป็นเทคนิควิธีการพิเศษที�จดัขึ5 นเพื�อผลในการเรียน       
การสอนในรูปแบบของกิจกรรมโดยไม่มีขอ้กาํหนดที�ตายตวัขึ5นอยู่กบัจุดประสงค์ที�ผูส้อนตั5งขึ5น 
เช่น การเรียนการสอนโดยใชเ้กม การใชส้ถานการณ์จาํลอง การจดันิทรรศการ การทศันศึกษา 
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   3) แบ่งตามลกัษณะทางกายภาพ คู่มือพฒันาสื�อการเรียนรู้ (กรมวิชาการ, 2545 :      
33-34) ไดน้าํทุกสิ�งรอบตวัผูเ้รียน เช่น คน สัตว ์สิ�งของ เหตุการณ์ สถานที� รวมทั5งความคิดที�เอื5อให้
เกิดการเรียนรู้มาใช้เป็นสื�อการเรียนการสอนและเรียกสิ�งเหล่านั5นว่า สื�อการเรียนรู้ โดยจาํแนก       
สื�อการเรียนรู้นี5 เป็น 3 ประเภท คือ 
    3.1) สื�อสิ�งพิมพ ์หมายถึง สิ�งพิมพต่์าง ๆ ซึ� งแสดงหรือจาํแนก หรือเรียบเรียงสาระ
ความรู้โดยใช้ตวัหนังสือที�เป็นตวัเขียน หรือตวัพิมพ์เป็นสื�อ เพื�อแสดงความหมาย เช่น เอกสาร 
หนงัสือ ตาํรา หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร จดหมายเหตุ บนัทึก รายงาน วทิยานิพนธ์ เป็นตน้ 
    3.2) สื� อ เ ท ค โ น โ ล ยี  ห ม า ย ถึ ง  สิ� ง ที� ผ ลิ ต ขึ5 น เ พื� อ ใ ช้ ค ว บ คู่ กับ เ ค รื� อ ง มื อ
โสตทัศนูปกรณ์ หรือ อุปกรณ์ หรือกระบวนการที�ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น วีดิทัศน์ เทป
บนัทึกเสียง สไลด์ ซีดี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้อินเทอร์เน็ตเพื�อการเรียนการสอน 
การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม ฯลฯ 
    3.3) สื� ออื�น ๆ เป็นสื� อที� ใช้สําหรับท้องถิ�นที�ขาดแคลนสื� อสิ� งพิมพ์และสื� อ
เทคโนโลย ีแบ่งเป็น 4 ประเภท ดงันี5  
     3.3.1) สื�อบุคคล หมายถึง บุคคลที�มีความรู้ความสามารถ ความเชี�ยวชาญ
เฉพาะด้าน ซึ� งสามารถทาํหน้าที�ถ่ายทอดเนื5อหาสาระ ความรู้ แนวคิด เจตคติ และวิธีปฏิบติัไปสู่
บุคคลอื�นสื�อบุคคลอาจเป็นบุคลากรที�อยูใ่นแวดวงการศึกษา เช่น ผูบ้ริหาร ผูส้อน หรือเป็นบุคลากร
ภายในทอ้งถิ�นที�มีความชาํนาญและเชี�ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ ก็ได ้
     3.3.2) สื� อธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม เป็นสื� อที�มีความสําคัญในการสร้าง
ประสบการณ์และเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นสิ�งที�อยูร่อบตวัผูเ้รียน เช่น พืช ผกั ผลไม ้สัตวช์นิด
ต่าง ๆ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สภาพดินฟ้าอากาศ หอ้งสมุดชุมชน สังคมและวฒันธรรม 
     3.3.3) สื�อกิจกรรม/กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที�ผูส้อน
หรือผูเ้รียนกาํหนดขึ5น เพื�อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ หรือใช้ในการฝึกทกัษะโดยการใช้
กระบวนการคิดการปฏิบติั การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้ของผูเ้รียน เช่น การแสดง
ละคร บทบาทสมมุติ การสาธิต การจดันิทรรศการ การทาํโครงงาน ฯลฯ 
     3.3,4) สื�อวสัดุ/เครื�องอุปกรณ์ หมายถึง วสัดุที�ประดิษฐ์ขึ5นสําหรับประกอบ 
การเรียนรู้ หรือเครื� องมือและอุปกรณ์สําหรับการใช้กับสื� อว ัสดุ หรืออุปกรณ์ที�ใช้สําหรับ             
การปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น หุ่นจาํลอง แผนภูมิ แผนที� แผนสถิติ อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์          
ชุดประลอง ชุดฝึก เป็นตน้ 
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   4) แบ่งตามรูปร่างลกัษณะของสื�อ การแบ่งเป็นประเภทของสื�อการเรียนการสอนใน
ทศันะนี5 ได้จดัแบ่งไวค้่อนขา้งหลากหลาย แต่โดยทั�วไปวงการเทคโนโลยีการศึกษาปัจจุบนัได้
จาํแนกสื�อการเรียนการสอนเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
    4.1) สื�อวสัดุ (Soft Ware) หมายถึง สื�อที�เก็บความรู้ เนื5อหา สาระของบทเรียนอยู่
ในตวัเอง มี 2 ลกัษณะ ดงันี5  
     4.1.1) สื�อวสัดุที�สามารถถ่ายทอดความรู้ดว้ยตวัเอง โดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์อื�น
ช่วยไดแ้ก่ 
      (1) สื�อสองมิติ หรือ สื�อวสัดุกราฟิค เช่น หนงัสือเรียนภาพโฆษณา
หรือโปสเตอร์ แผนที� แผนภูมิ การ์ตูน ใบช่วยสอน 
      (2) สื�อวสัดุสามมิติ เช่น หุ่นจาํลอง ของตวัอยา่ง ของจริง 
     4.1.2) สื�อวสัดุที�ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตนเองต้องใช้เครื�องมือ
และอุปกรณ์อื�นช่วย ไดแ้ก่ 
      (1) วสัดุนิ�งโปร่งแสง เช่น สไลด ์แผน่ภาพ โปร่งใส 
      (2) วสัดุเคลื�อนไหวโปร่งแสง เช่น ฟิลม์ภาพยนตร์ 
     4.1.3) สื�อวสัดุอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื�อประสมเชิงโตต้อบ โดยใชค้อมพิวเตอร์
เป็นหลกั ไดแ้ก่ 
      (1) วสัดุอิเล็กทรอนิกส์ลกัษณะที�เป็นสื�อเสียง เช่น เทปเสียง แผน่ซีดี 
      (2) วสัดุอิเล็กทรอนิกส์ลกัษณะที�เป็นสื�อภาพและเสียง เช่น วีดิทศัน์     
วซีีดี (VCD) ดีวดีี (DVD) เป็นตน้ 
      (3) ว ัสดุ อี เล็กทรอนิกส์ ลักษณะที� เป็ นมัลติ มี เดีย เช่ นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
      (4) ว ัส ดุ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ลักษณะที� เ ป็ นสิ� งพิ มพ์  เ ช่ น  หนัง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
    4.2) สื�ออุปกรณ์ (Hard Ware) หมายถึง ตวักลางหรือตวัผ่านที�ทาํให้ขอ้มูลหรือ
ความรู้ที�บนัทึกในวสัดุสามารถถ่ายทอดออกมาใหเ้ห็นภาพหรือไดย้นิเสียง แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี5  
     4.2.1) อุปกรณ์เครื�องฉาย (Projected Aid) เป็นอุปกรณ์ที�ใช้นาํเสนอเนื5อหา
จากสื�อวสัดุที�ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ไดด้ว้ยตนเอง เช่น เครื�องฉายสไลด์ เครื�องฉายภาพขา้ม
ศีรษะ เครื�องเล่นวดิีทศัน์ เป็นตน้ 
     4.2.2) อุปกรณ์เครื�องเสียง (Audio Aid) เป็นอุปกรณ์ที�ใชถ่้ายทอดเสียงจากสื�อ
วสัดุที�บรรจุเนื5อหาประเภทเสียง เช่น เครื�องเล่นเทปเสียง เครื�องเล่นซีดี 
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     4.2.3) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที�ใช้สําหรับการนําเสนอข้อมูล 
รวมทั5งการถ่ายทอดสัญญาณในรูปแบบอื�น ประกอบดว้ย 
      (1) หน่วยรับขอ้มูล ไดแ้ก่ แป้นพิมพ ์(Keyboard) เมา้ส์ (Mouse) 
      (2) หน่วยแสดงผล ไดแ้ก่ จอภาพ (Monitor) เครื�องพิมพ ์(Printer) 
      (3) หน่วยความจาํ ไดแ้ก่ แรม (Ram) เมนบอร์ด (Main Board) และ
ฮาร์ดดิส (Hard Disk) 
      (4) หน่วยประมวณผล ไดแ้ก่ ซีพีย ู(Contral Processing Unit) 
    4.3) สื�อเทคนิควิธีการ (Techniques and Methods) หมายถึง สื�อลกัษณะที�เป็น
แนวความคิดหรือรูปแบบ หรือขั5นตอนในการเรียนการสอน สื�อประเภทนี5 สามารถนาํสื�อวสัดุและ
อุปกรณ์มาใชช่้วยในการสอน เพื�อเพิ�มประสิทธิผลการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนได ้เช่น การเรียนการสอนที�
ยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั การสาธิต เกม การจาํลองสถานการณ์การจดัทศันศึกษา การใช้ชุดการเรียน     
การสอน การใชบ้ทเรียนโปรแกรม ชุดฝึก ชุดประลอง ฯลฯ 
 
  2.2 สื�อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   การเรียนการสอนอาชีวศึกษาทุกระดับ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพสาขาต่าง ๆ              
มีจุดหมายหลกัสูตร (กรมอาชีวศึกษา, 2546 : 3) ดงันี5  
   1) ให้ผูเ้รียนมีความรู้ (Technical Knowledge) มีทกัษะ (Skills) มีความสามารถ 
(Abitities) ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นาํไปปฏิบติังานอาชีพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค ์           
ความเจริญต่อชุมชน ทอ้งถิ�น และประเทศชาติ 
   2) ให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เพื�อการพฒันา
คุณภาพชีวติและการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพมีทกัษะในการจดัการและการพฒันาอาชีพ
ใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 
   3) ใหผู้เ้รียนมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพ มีความมั�นใจ และภาคภูมิใจในอาชีพที�เรียน รักงาน
รักหน่วยงาน สามารถทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้ โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ที�ของตนเองและ
ผูอื้�น 
   4) ให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมที�ดีงาม ทั5งในการทาํงาน การอยู่ร่วมกัน        
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ทอ้งถิ�น และประเทศชาติ อุทิศตนเพื�อสังคม เขา้ใจและ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ�น รู้จักใช้และอนุรักษ์ธรรมชาติ และสร้าง
สิ�งแวดลอ้มที�ดี 
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   5) ให้ผูเ้รียนมีบุคลิกภาพที�ดี มีมนุษยสัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยใน
ตนเองมีสุขภาพอนามยัที�สมบูรณ์ทั5งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบังานอาชีพนั5น ๆ 
   6) ให้ผูเ้รียนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษกิจ สังคม 
การเมืองของประเทศ และโลกปัจจุบนั มีความรักชาติ สาํนึกในความเป็นไทย เสียสละเพื�อส่วนรวม 
ดํารงรักษาไว้ซึ� งความมั�นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
   จากแนวทางการนํานโยบายรัฐบาลและปัญจปฏิรูปการศึกษามุ่งสู่การพัฒนา
ยทุธศาสตร์การบริหารการอาชีวศึกษา (สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546 : 5) ที�มุ่งเนน้
ให้ผูส้ําเร็จการศึกษามีคุณสมบติัมีคุณภาพเป็นที�ยอมรับของสังคมดว้ยการเป็นคนดีคนเก่ง การเป็น
คนคิดเป็น ทาํเป็น แก้ปัญหาเป็น และการเป็นคนที�สามารถปรับตวัเข้ากับชุมชนหรือสังคมที�
เปลี�ยนแปลงไป โดยเฉพาะความเก่งนั5น หมายถึง คนที�มีทกัษะความชาํนาญ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(Vocational Standard) ของหลกัสูตร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอาชีพ (Occupation Standard) นั5น 
สื�อการเรียนการสอน จะเป็นปัจจยัหนึ� งที�ช่วยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้ตามแนว
ทางการปฏิรูป  การอาชีวศึกษา และบรรลุผลตามจุดหมายของหลกัสูตร เพราะสื�อและนวตักรรม
นั5นเป็นเครื�องถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม เจตคติ และประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียนได้
เป็นอยา่งดี ซึ� งสื�อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ควรมีคุณสมบติัดงันี5  
   1) เป็นสื�อที�ทาํใหเ้นื5อหาบทเรียนที�ยุง่ยาก ซบัซอ้น ดูเขา้ใจง่ายขึ5นและเรียนรู้ไดเ้ร็วขึ5น 
   2) เป็นสื�อที�สร้างความสนใจใหก้บัผูเ้รียน มีความเหมาะสมกบัเนื5อหาวิชา ผูเ้รียนรู้สึก
สนุกกบัการไดเ้รียน 
   3) เป็นสื�อที�เน้นให้ผูเ้รียนและผูส้อนมีกิจกรรมร่วมกนั ผูส้อนได้ประสบการณ์จาก
วชิาที�สอนผูเ้รียนไดค้วามรู้จากวชิาที�เรียน 
   4) เป็นสื�อที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคิดริเริ� มสร้างสรรค์ ผูส้อนมีความตื�นตวัใน        
การเตรียมการผลิตสื�อเพื�อการเรียนรู้ใหน่้าสนใจยิ�งขึ5น 
   5) เป็นสื�อที�ทาํให้ผูเ้รียนมีความต้องการใช้ให้เกิดทกัษะ และเสริมประสบการณ์      
ดา้นอาชีพ 
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  2.3 การเลอืกสื�อการเรียนการสอน 
   การเลือกสื�อการเรียนการสอน สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556 : 20) 
สถาบนัอาชีวศึกษา เป็นสถาบนัที�จดัการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ ซึ� งในแต่ละรายวิชาชีพจะมีทั5ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัที�สถาบนัตอ้งจดัการให้แล้วเสร็จภายในกรอบของหลกัสูตรที�กาํหนด       
ในการเรียนการสอนผูส้อนจะตอ้งมีความรอบรู้ในเนื5อหาของบทเรียนที�จะสอน มีความเขา้ใจถึงวุฒิ
ภาวะของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผูเ้รียน รับทราบจุดหมายของหลกัสูตรและจุดประสงค์รายวิชา 
จากนั5นจะตอ้งตั5งจุดประสงค์ว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ และการเรียนรู้อย่างไรจาก
การเรียนในบทเรียนนั5น ๆ แลว้จึงกาํหนดวิธีการสอนที�เหมาะสม เพื�อหาแนวทางในการกาํหนดสื�อ 
และเลือกใชสื้�อการเรียนการสอนต่อไป การเลือกสื�อการเรียนการสอน ควรพิจารณาดงันี5  
   1) เ ลือกสื� อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เ รียนรู้  หมายถึง                 
การพิจารณาว่าจะนาํสื�อการเรียนการสอนมาใช้กบัเป้าหมายใดของกิจกรรมนั5น ๆ เช่น นาํเขา้สู่
บทเรียน ใชเ้ป็นกิจกรรมการ เรียน หรือเพียงเพื�อประกอบการบรรยาย ซึ� งสื�อฯแต่ละประเภทที�ผลิต
นั5นจะมีเป้าหมายในการใชไ้ม่เหมือนกนั เทคนิคการนาํเสนอจะแตกต่าง กนัดว้ย 
   2) คดัสรรสื�อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม โดยศึกษาขอ้มูลเนื5อหา
สาระขอ้เทจ็จริงของสื�อฯที�นาํ เสนอนั5นใหต้รงและครอบคลุมเนื5อหาวชิาที�สอนใหม้ากที�สุด 
   3) พิจารณาความน่าสนใจในการนาํเสนอของสื�อและผลที�เกิดกบัการเรียนการสอน
โดยผูส้อนควรพิจารณาถึงขนาด รูปทรง สีสัน เทคนิคด้านการผลิต เทคนิคการนาํเสนอ ที�ทาํให้
ผูเ้รียนอยากรับรู้และเกิด การเรียนรู้ตามมาตรฐาน ที�สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด 
   4) สรรหาสื�อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เนื�องจากสื�อการเรียน
การสอน มีหลายรูปแบบ หลายประเภท และหลายระดบั ผูส้อนควรศึกษาคุณสมบติัของสื�อแต่ละ
ประเภท และเลือกสรรใหเ้หมาะสมกบั เพศ วยั คุณวฒิุของผูเ้รียน ดงันี5  
    4.1) สื�อสองมิติ สื�อสามมิติ แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
     4.1.1) ลกัษณะที�เป็นขอ้ความและตวัอกัษร เป็นสื�อที�ให้ขอ้มูลของบทเรียน
จาํนวนมากได้ ผูเ้รียนสามารถอ่านทบทวนความรู้ได้ง่าย พกพาสะดวก เหมาะกบักลุ่มผูเ้รียนที�        
มีมโนทศัน์หรือประสบการณ์การเรียนรู้ต่อสิ� งต่าง ๆ มาก เช่น ผูเ้รียนในระดบัอาชีวศึกษา และ
ระดบัอุดมศึกษา 
     4.1.2) ลักษณะที� เป็นกราฟิก การใช้ภาพประกอบข้อความ จะกระตุ้น            
ความสนใจให้กับผูเ้รียน ภาพที�ตรงประเด็น ภาพที�สื� อความหมายที�ชัดเจน ทาํให้ผูเ้รียนเข้าใจ
บทเรียนไดง่้ายขึ5น 
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     4.1.3) ลกัษณะที�เป็นของจริง ของตวัอย่าง หุ่นจาํลอง ชุดประลองเป็นสื�อฯที�
ผูเ้รียนสามารถจบัตอ้งและพิจารณารายละเอียดได ้การเรียนรู้จะเกิดกบัผูเ้รียนค่อนขา้งสูงเหมาะกบั
ผูเ้รียนในทุกระดบั 
    4.2) สื�อเสียง ใช้สื�อความหมายระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนที�มีวุฒิภาวะไดดี้ ระดบั
คาํพูดและนํ5 าเสียงจากผูส้อนจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ เกิดการตอบสนอง สร้างอารมณ์
และเสริมบรรยากาศได ้จากหนงัสือวีดิทศัน์ 2 (สถาพร ไมตรีจิตร์, 2545 : 292-293) แบ่งเสียงตาม
ลกัษณะงานไว ้ดงันี5  
     4.2.1) เสียงหลัก เป็นเสียงที�บรรยายเนื5 อหาสาระที�สําคัญของเรื� องใน            
การนาํเสนอถา้เสียงนี5ขาดหาย จะทาํใหเ้รื�องนั5น ๆ สมบูรณ์ 
     4.2.2) เสียงประกอบ ไดแ้ก่ เสียงที�ช่วยให้เกิดจินตนาการภาพในเรื�องที�บอก
เล่าใหส้มจริงมากยิ�งขึ5น เป็นเสียงที�บอกความหมายในตวัเอง เช่น 
      (1) บอกสภาพแวดลอ้ม บอกสถานที� ไดแ้ก่ เสียงยวดยานพาหนะต่าง ๆ 
เสียงคลื�น 
      (2) บอกสัญญาณบอกเหตุการณ์ ไดแ้ก่ เสียงสัญญาณเตือนภยั เสียง
ระฆงั 
      (3) บอกความหมาย เช่น เสียงหัวเราะ เสียงร้องไห้เสียงโหยหวน 
เสียงรํ� าไห ้
     4.2.3) เสียงดนตรี เป็นเสียงประกอบที�ให้ผลทางอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด  
ที�เสริมพลงัในการจินตนาการของสิ�งนั5น ๆ ใหส้มบูรณ์ยิ�งขึ5น 
     4.2.4) เสียงประกอบพิเศษเป็นเสียงที�จงใจสร้างขึ5 นเพื�อสื�อความหมายใด
ความหมายหนึ� งโดยไม่ใช่เสียงจริงหรือเสียงที�เกิด ตามธรรมชาติ เช่น เสียงร้องของมา้นิลมงักร 
เสียงไดโนเสาร์เสียงตน้ไมคุ้ยกนั สื�อเสียงเป็นการสื�อความหมายทางเดียว ผูส้อนไม่สามารถทราบ
ขอ้มูลป้อนกลบัของผูเ้รียนได ้การใหผ้ลสัมฤทธิF ทางดา้นการเรียนรู้จึงค่อนขา้งนอ้ยเหมาะกบัผูเ้รียน
ที�มีประสบการณ์เรียนรู้มาก่อน  
    4.3) สื�อที�มีภาพและเสียง เป็นสื�อที�นาํมาใช้เป็นตวัอยา่งหรือกรณีศึกษา ผูเ้รียนจะ
รับรู้โดยผ่านประสาทสัมผสั 2 ช่องทาง คือ ตาดู หูฟัง ประสิทธิภาพของการเรียนรู้จะมีมากกว่า  
การเคลื�อนไหวของภาพประกอบเสียงจะใหค้วามรู้สึก การรับรู้ ที�ใกลเ้คียงกบัการอยูใ่นสถานการณ์
จริง 
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    4.4) สื� อประสมหรือมัลติมีเดีย เป็นสื� อที�รวบรวมคุณสมบัติของสื� อหลาย ๆ 
ประเภทไวด้ว้ยกนั มีทั5งขอ้ความ ภาพ และเสียง ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม 
หรือจดัในลกัษณะเชิงโต้ตอบได้ เป็นสื�อที�มีประสิทธิภาพในการนําเสนอสูง เหมาะกับผูเ้รียน         
ทุกระดบั 
   5) คาํนึงถึงความประหยดั โดยการเลือกหาสื�อที�มีกระบวนการใชไ้ม่ยุง่ยาก หรือตอ้ง
ใช้ร่วมกบัเครื�องมือที�มีราคาแพง สื�อทุกชนิดจะมีคุณค่าในตวัเองอยู่แล้ว อยู่ที�ผูส้อนจะคิดหาวิธี
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ การใช้สื�อที�มีราคาสูงหรือลํ5าเลิศทางเทคโนโลยีจนผูเ้รียน
ตามไม่ทนัจะไม่ช่วยใหก้ารเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพแต่อยา่งใด 
 
  2.4 การใช้สื�อการเรียนการสอน 
   การใช้สื�อการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556 : 24)   
การใช้สื�อการเรียนการสอนในสถาบนัอาชีวศึกษา เป็นส่วนที�ผูส้อนตอ้งพิจารณาเป็นลาํดบัต่อจาก
การเลือกสรรและตดัสินใจแลว้ การใช้สื�อการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื�อให้เกิดผล
การเรียนรู้กบัผูเ้รียนมากที�สุด มีขอ้พิจารณาดงันี5  
   1) ขั5นเตรียม เป็นการเตรียมความพร้อมในการใชสื้�อการเรียนการสอนและนวตักรรม
แบ่งเป็น 4 ขั5นตอน ดงันี5  
    1.1) ผูส้อน จะต้องทาํความรู้จกักบัสื�อชิ5นนั5น ๆ ก่อน โดยดูเนื5อหาว่าครบถ้วน
ถูกตอ้งตามจุดประสงค์รายวิชา หรือมาตรฐานวิชาชีพที�กาํหนดไวแ้ค่ไหนส่วนใดขาดผูส้อนควร
เพิ�มเติมอยา่งไร จะใชว้ิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนอะไรเสริมไดบ้า้ง เช่น การใชเ้กมชี5 เนน้ให้
เห็นความสําคญัของเครื�องประดบั เป็นการนาํบทเรียน ใช้แผ่นโปร่งใสประกอบการบรรยายใน      
หวัขอ้ความเป็นมาของพลอย และอญัมณีในประเทศไทย สาธิตการเจียรนยัพลอย และสรุปดว้ยการ
ชมวดิีทศัน์ใหผู้เ้รียนเห็นความงดงามของอญัมณีของไทย ที�ผลิตโดยฝีมือคนไทย เป็นตน้ 
    1.2) ผูเ้รียน เป็นการเกริ� นนําล่วงหน้ากับผูเ้รียนว่าสิ� งที�จะใช้เป็นสื� อการเรียน       
การสอนในขั5นตอนต่อไปจะให้สาระอะไรบา้ง ผูเ้รียนจะตอ้งเตรียมตวัอย่างไรในการ  ต่อยอด  กบั
สาระในสื�อฯ นั5น ๆ ได ้เช่น ผูส้อนแนะนาํหรือให้แนวคิดการเขียนภาพสีนํ5 ามนั และการแจง้ให้
ผูเ้รียนเตรียมสีและอุปกรณ์วาดภาพ ก่อนการใชสื้�อวดิีทศัน์ เรื�อง  เทคนิคพอ้ยทิรีสซึ�ม  (Pointlism) 
    1.3) สถานที� เป็นการเตรียมสภาพของแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการใช้สื� อ      
นั5น ๆ เช่น การติดตั5งจอภาพ การจดัตาํแหน่งที�นั�งของผูเ้รียน การใช้ห้องที�เหมาะกับสื�อแต่ละ
ประเภทเป็นตน้ 
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    1.4) ทดสอบสื�อก่อนนาํไปใช้จริง โดยทดลองใช้สื�อตามขั5นตอนที�กาํหนดไวใ้น
แผนมีการสาํรวจสภาพขนาดและจาํนวนของสื�อใหเ้หมาะสมกบักลุ่มและวยัผูเ้รียน พร้อมทั5งสํารวจ
ความรู้พื5นฐาน ของผูส้อนเองในการใชสื้�อ แต่ละประเภทให้มั�นใจและรอบคอบ เช่น การบรรยาย
ประกอบสื�อแผน่ภาพโปร่งใส สิ�งที�ผูส้อน จะตอ้งเตรียม คือ 
     1.4.1) ความชดัเจนของภาพและขอ้ความของแผน่ภาพโปร่งใสแต่ละแผน่ 
     1.4.2) เรียงลาํดบัแผน่โปร่งใสให้เนื5อหาเป็นไปตามขั5นต่อโดยเขียนเลขกาํกบั
ไวที้�กรอบ เนื5อหาใด กิจกรรมใดที�นอกเหนือจากขอ้ความในแผน่โปร่งใส ใหเ้ขียนไวที้�กรอบกนัลืม 
     1.4.3) เตรียมอุปกรณ์สําหรับการเขียนเพิ�ม ลบออก เช่นแผ่นโปร่งใสเปล่า 
ปากกาชนิดลบได ้นํ5าเปล่า ทิชชู ฯลฯ 
     1.4.4) เตรียมสิ�งประกอบอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัสื�อและบทเรียนนั5น ๆให้เพียงพอ 
เช่น แบบทดสอบ ชุดทดลอง 
     1.4.5) ทดสอบเครื�องฉาย ดูตาํแหน่ง สวทิช์ปิด-เปิด การปรับโฟกสั 
   2) ขั5นนําไปใช้ เป็นการปฏิบัติการเรียนการสอนตามแผนการสอน (แผนการจัด       
การเรียนรู้) ผูส้อน จะจดัสภาพผูเ้รียนใหมี้ความพร้อม และใชสื้�อใหเ้หมาะสมกบัเวลาและขั5นตอนที�
เตรียมไว ้
   3) ขั5นประเมินผล เป็นการประเมินคุณภาพของตัวสื� อฯ ว่ามีคุณค่าต่อการเรียน       
การสอนเพียงใด มีส่วนใดของสื� อที�ต้องแก้ไขปรับปรุง วิธีการประเมินอาจใช้การสอบถาม            
การทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมหรือความพึงพอใจในตวัสื�อนั5น ๆ ก็ได ้สําหรับผูป้ระเมินจะเป็น 
ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัสื�อที�นาํเสนอซึ�งเป็นบุคคลดงัต่อไปนี5  
    3.1) ผูส้อน 
    3.2) ผูเ้รียน 
    3.3) ผูเ้ชี�ยวชาญ 
    3.4) คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
    3.5) ประเมินโดยการหาประสิทธิภาพของสื�อด้วยการใช้เกณฑ์มาตรฐานของ
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   4) ปรับปรุงและพฒันา เป็นการนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการประเมินผลมาพิจารณาปรับปรุง
และพฒันาสื�อฯใหดี้ยิ�งขึ5น 
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  2.5 หลกัสูตรกบัสื�อการเรียนการสอน 
   หลกัสูตรกบัสื�อการเรียนการสอน สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556 : 
27)  หลกัสูตรการอาชีวศึกษา เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เป็นหลกัสูตรที�เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน และ
ทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรให้ตรงตามความตอ้งการ และเป็นหลกัสูตรที�สนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอนร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากลกัษณะความต่างไป
จากหลกัสูตรเดิมที�ถูกกาํหนดโดยส่วนกลางซึ� งเป็นผลให้การจดัการเรียนการสอนไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพทอ้งถิ�น และความพร้อมของสถานศึกษามาเป็นสถานศึกษาสามารถจดัทาํสาระหลกัสูตรเอง
ได ้ทาํให้บทบาทในการผลิตและการพฒันาสื�อการเรียนการสอนให้ตรงตามหลกัสูตรของสถาบนั
ตกเป็นภาระของผูส้อนของบุคลากรการศึกษาและของผูผ้ลิตที�อยู่ในพื5นที�ที�ใกล้เคียงกับสภาพ
ทอ้งถิ�นนั5น ที�จะตอ้งช่วยกนัสร้างสรรค์ให้สนองต่อการเรียนรู้ในทอ้งถิ�น ช่วยกนัพฒันาทกัษะใน
การผลิต การใช้เทคโนโลยีที�สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน และร่วมกนัตรวจสอบมาตรฐานสื�อ
การเรียนการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา เพื�อให้เกิดการใช้ที�คุม้ค่า เหมาะสมกบักระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนในระดบัอาชีวศึกษา 
 
  2.6 การพฒันาสื�อการเรียนการสอน 
   การพฒันา หมายถึง การทาํให้ดีขึ5นการพฒันาสื�อการเรียนการสอนที�ใช้ในสถาบนั
อาชีวศึกษานั5 นผู ้สอนสามารถนํามาปรับปรุงเนื5 อหา ดัดแปลงวิ ธีการให้มีความทันสมัย                 
ทนัเทคโนโลยี เพิ�มเติมองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายวิชา และเสริมคุณภาพด้าน        
การผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสื� อการเรียนการสอนและนวตักรรมอาชีวศึกษา ของ
สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สื�อนั5นก็ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
ของสถาบนัอาชีวศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ�งขึ5น 
 
  2.7 การผลติสื�อการเรียนการสอน  
   สื�อการเรียนการสอนแต่ละประเภท วิธีการผลิตจะแตกต่างกนั ผูผ้ลิต (ผูส้อนบุคลากร
การศึกษากลุ่มชนทั5งภาครัฐและภาคเอกชน) จะตอ้งศึกษาคุณลกัษณะ กระบวนการผลิต เทคนิค 
การนาํเสนอสื�อรวมทั5งพิจารณาเนื5อหาจากบทเรียน และรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายที�จะนาํสื�อไปใช ้แลว้จึง
ดาํเนินการตามลาํดบั ดงัต่อไปนี5  
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   1) จดัทาํสื�อการเรียนการสอนเรื�องอะไร (What) โดยพิจารณาเนื5อหาในบทเรียน เลือก
เรื�องหรือวิชาที�จะจดัทาํสื�อฯ ซึ� งในขั5นตอนนี5 ผูผ้ลิตจะตอ้งจดัหาทีมงานที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญ 
ดา้นเนื5อหาและเทคนิคการผลิต สาํรวจงบประมาณ สาํรวจระยะเวลาการจดัทาํไปพร้อมกนั 
   2) ทาํไม จึงตอ้งจดัทาํสื�อการเรียนการสอนเรื�องนี5  (Why) ผูผ้ลิตจะตอ้งหาเหตุผลใน
การจัดทาํสื� อฯ โดยการสํารวจสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบนัว่า อะไรเป็นเหตุให้ผูเ้รียน             
ไม่เขา้ใจบทเรียน ทาํไมการจดัการเรียนการสอน จึงไม่สัมฤทธิผล ฯลฯ ซึ� งการหาเหตุหรือหาที�มา
ของผลเหล่านี5 สามารถหาได้จากผูส้อน ผูเ้รียน เนื5อหาบทเรียนการจดัการเรียนการสอน และ
หลกัสูตร ซึ� งผลของการสํารวจจะเป็นแนวทางในการกาํหนดจุดประสงคท์ั�วไปในการผลิตสื�อชิ5น
นั5น ๆ เช่น เมื�อผูเ้รียนผ่านกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื�อ (ระบุชนิดของสื�อ) แลว้ ผูเ้รียน
สามารถเขียนทศันียภาพแบบ 2 จุดได ้
   3) กลุ่มเป้าหมายคือใคร (Who) เป็นขั5นตอนหลงัจากกาํหนดจากกาํหนดจุดประสงค์
แล้วซึ� งกลุ่มผูเ้รียนในระดบัอาชีวศึกษาจะมีวยัและวุฒิภาวะที�แตกต่างกัน รวมทั5งจุดหมายของ
หลักสูตรที� มุ่ ง เน้นให้ผู ้เ รียนเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง มีการเปิดโอกาสให้เทียบโอน
ประสบการณ์และรายวชิาได ้ผูผ้ลิตจาํเป็นตอ้งใชล้กัษณะต่าง ๆ ของผูเ้รียน เช่น พื5นฐานความรู้ อาย ุ
เพศ หรือระดบัการศึกษามาเป็นเกณฑใ์นการจาํแนกกลุ่มเป้าหมาย และเพื�อใหก้ารจดัทาํสื�อการเรียน
การสอนนั5น ๆ เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแทจ้ริง ผูผ้ลิตควรศึกษาถึงพื5นฐานความรู้ ประสบการณ์ 
และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายดว้ย 
   4) สื�อการเรียนการสอนใช้ในแหล่งเรียนรู้ใด (Where) เป็นแนวทางหนึ� งที�สามารถ
วิเคราะห์ประเภทของสื�อที�ผลิตได้ เช่น แหล่งการเรียนรู้บางท้องถิ�นอาจไม่สะดวกกับสื�อที�ใช้
เทคโนโลยีสูง ๆ กลุ่มชนบางแห่งอาจตอ้งการสื�อที�มากกวา่การดู หูฟัง ผูผ้ลิตที�รู้จุดขาย  จะสามารถ
เลือกสรรและผลิตสื�อไดส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และความตอ้งการไดอ้ยา่งตรงเป้าหมาย อีก
ทั5งจะเป็นผลพลอยได้หนึ� งที�ผูผ้ลิตสามารถรู้ขอบเขตของเนื5อหาวิชาที�ควรจะบอกกล่าวผูเ้รียนว่า
ควรเป็นในลกัษณะใด ตอ้งคน้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ จากแหล่งไหนบา้ง มานาํเสนอดว้ย 
   5) สื�อการเรียนการสอนจะผลิตอย่างไร (How) เป็นการกาํหนดวิธีการและแนว
ทางการการเสนอเนื5อหา ซึ� งในขั5นตอนนี5 ผูผ้ลิตจะตอ้งยอ้นดูจุดประสงค์ทั�วไปของการผลิตสื�อชิ5น
นั5น ๆ ก่อนว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อะไร และควรจะทาํอย่างไร สอนอยา่งไรหรือแสดง
อะไร (ซึ� งเรียกว่า จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงค์ปลายทาง) ผูเ้รียนจึงจะบรรลุตาม
จุดประสงคท์ั�วไปที�ตั5งไว ้ 
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  2.8 มาตรฐานสื�อการเรียนการสอนประเภทชุดทดลอง / ชุดอุปกรณ์  
   มาตรฐานสื� อการเ รียนการสอนประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556 : 28) ชุดทดลอง / ชุดอุปกรณ์ (Kit) เป็นสื�อประสมที�นิยมและ
ใช้มากในการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ�งในด้านอุตสาหกรรม เป็นสื�อที�สร้าง
ประสบการณ์ตรงด้านทกัษะและ เสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผูเ้รียน ผูส้อนสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กบัจุดมุ่งหมายการเรียน การสอนไดห้ลายอย่าง รวมทั5งใช้ประกอบสื�อได้หลายชนิด
หลายเรื� อง เช่น ชุดอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ชุดทดลองวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ชุดทดลอง
ไฟฟ้าแสงสวา่ง เป็นตน้ 
   1) ลกัษณะที�สาํคญัของชุดทดลอง / ชุดอุปกรณ์ 
    1.1) คู่มือครู 
    1.2) คู่มือนกัเรียน 
    1.3) คู่มือการทดลอง (ใบงาน/ใบปฏิบติังาน/ใบประกอบ/ใบกิจกรรม) 
    1.4) ชุดสื�อทดลอง (วสัดุ-อุปกรณ์ / เครื�องมือ) 
   2) มาตรฐานเฉพาะ 
    2.1) มีลกัษณะเป็นสื�อ 3 มิติ 
    2.2) มีชิ5นส่วนโดยรวมที�บอกรายละเอียด ที�ระบุแยกออกจากกนัหรือประกอบเขา้
ดว้ยกนั หรือเคลื�อนไหวได ้หรือสร้างสรรคเ์ป็นชิ5นงานใหม่ๆไดช้ดัเจน 
    2.3) มีขนาด นํ5าหนกั เหมาะสมกบัการใชง้าน 
    2.4) ใชว้สัดุเหมือน หรือคลา้ยของจริง 
    2.5) มีขนาด รูปร่าง ที�สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั 
    2.6) มีสีสัน/กระบวนการ น่าสนใจ 
    2.7) สามารถตรวจปรับความเขา้ใจกบัของจริงได ้
    2.8) มีความคงทนถาวร 
   3) แบบประเมินผลสื�อการเรียนการสอนและนวตักรรมอาชีวศึกษา แบบประเมินผล
สื�อ ชุดทดลอง ชุดอุปกรณ์ แบ่งเป็น 5 ส่วน ดงันี5  
    3.1) ขอ้มูลพื5นฐาน 
    3.2) แบบประเมินผลขั5นตน้ 
    3.3) แบบประเมินผลดา้นเนื5อหา มีประเด็นพิจารณา ดงันี5  
     3.3.1) เนื5อหาและการดาํเนินเรื�อง 
     3.3.2) ภาพ 
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     3.3.3) ภาษา 
     3.3.4) เวลา 
     3.3.5) การมีส่วนร่วมกิจกรรมในบทเรียนของผูเ้รียน 
     3.3.6) การประเมินผลสอดคลอ้งจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    3.4) แบบประเมินดา้นเทคนิคการผลิต มีประเด็นพิจารณา ดงันี5  
     3.4.1) ภาพ 
     3.4.2) ภาษา 
     3.4.3) เวลา 
     3.4.4) รูปแบบการนาํเสนอ 
     3.4.5) การออกแบบ (งานกราฟิค) 
     3.4.6) ความสะดวกในการนาํไปใช ้การจดัเก็บ และการบาํรุงรักษา 
     3.4.7) มีองค์ประกอบของชุดการเรียนการสอนครบถ้วนที�จะนําไปสู่            
การเรียนรู้ 
    3.5) สรุปขอ้คิดเห็นผลการพิจารณา 
   4) ระดบัการประเมิน 
    4.1) แบบประเมินผลส่วนที� 2 กาํหนดคุณภาพของการประเมินเป็น 2 ระดบั คือ 
ผา่นและไม่ผา่น 
    4.2) แบบประเมินผลส่วนที� 3 และส่วนที� 4 กาํหนดคุณภาพ ของการประเมินเป็น  
5 ระดบั คือ 
     1  หมายถึง  นอ้ยที�สุด 
     2  หมายถึง  นอ้ย 
     3  หมายถึง  ปานกลาง 
     4  หมายถึง  มาก 
     5  หมายถึง  มากที�สุด 
   5) เงื�อนไขการประเมิน 
    5.1) ตอ้งผ่านการพิจารณาขั5นตน้ (มาตรฐานทั�วไป มาตรฐานเฉพาะ) และไดรั้บ
การประเมินใหผ้า่นมาก่อน 
    5.2) ดา้นเนื5อหา องคป์ระกอบย่อยของหวัขอ้ที�พิจารณาตอ้งไดรั้บการประเมินใน
ระดบัมากหรือมากที�สุด 
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    5.3) ด้านเทคนิคการผลิต องค์ประกอบย่อยของหัวข้อที�พิจารณาต้องได้รับ         
การประเมินในระดบัมากหรือมากที�สุด 
 

3. แนวคดิเกี�ยวกบัชุดฝึกทกัษะ   
  3.1 ความหมายของชุดฝึกทกัษะ 
   ชูศกัดิF   เปลี�ยนภู่ (2545 : 12) ไดใ้หค้วามหมายของการสอนทดลอง คือ กระบวนการที�
ผูส้อนพยายามสร้างกิจกรรม หรือสถานการณ์เพื�อผูเ้รียนได้สัมผสั และได้รับประสบการณ์จาก       
การปฏิบติัการทดลองรวมทั5งเพื�อให้ผูเ้รียนแกปั้ญหา พิสูจน์ขอ้เท็จจริงจากทฤษฎีที�ไดมี้การคน้พบ
แลว้ และเกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ตรงเกี�ยวกบัสิ�งที�ตอ้งนาํไปปฏิบติั สามารถพฒันาทกัษะ
การใช้เครื�องมือ รวมทั5งสามารถประยุกตห์ลกัการที�ใช้ในห้องทดลองกบังานจริงในภาคสนามได ้
ทั5งนี5 เนื�องจากในการเรียนรู้นี5  ผูเ้รียนจะทาํการทดลองตามเนื5อหาทฤษฎีที�ไดเ้รียนมาโดยใช้วิธีการ
สอบสวนคน้ควา้และปฏิบติัการทดลอง ส่วนผูส้อนจะตอ้งเตรียมพร้อมในเรื�องของใบงานทดลอง 
ซึ� งประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย รายการเครื�องมือและอุปกรณ์ ลาํดบัขั5นการทดลอง ผลการทดลอง 
รวมทั5งคาํถามปัญหาและสิ� งอื�น ๆ ที�จะเกิดขึ5 นในการทดลอง จากนั5 นผูส้อนจะทาํการควบคุม         
การทดลองจนกระทั�งผูเ้รียนสามารถปฏิบติัได้ด้วยตนเอง และจาํทาํการอภิปรายผลการทดลอง
ร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน ซึ� งการสอนแบบนี5จะทาํให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสทาํการทดลองทั�วถึง
กนั 
   ปรัชว ีสวามิวศัดุ์ (2555 : 10) ไดใ้ห้ความหมายของชุดฝึกไวว้า่ เป็นสื�อหรือนวตักรรม
ที�จดัทาํขึ5นเพื�อใชฝึ้กทกัษะใหก้บัผูเ้รียน หลงัจากเรียนจบเนื5อหาในช่วง ๆ หนึ�ง  ๆ เพื�อฝึกฝนให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจ รวมทั5งเกิดความชาํนาญในเรื�องนั5น ๆ อยา่งกวา้งขวาง ชุดฝึกจึงมีความสําคญัต่อ
ผูเ้รียนในการที�จะช่วยเสริมทกัษะให้กบัผูเ้รียนทาํให้การสอนของครู อาจารย ์และการเรียนของ
นกัศึกษาประสบผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   อภิภู สิทธิภูมิมงคล (2545 : 13) ไดใ้ห้ความหมายของชุดฝึกไวว้า่ เป็นสื�อการศึกษา
ประเภทหนึ� งที�สร้างขึ5 นมาเพื�อให้เป็นชุดประสบการณ์สําหรับการฝึกอบรม ชุดฝึกอาจจะ
ประกอบด้วยสื� อเดียว หรือสื� อประสม ที�ได้รับการพฒันาขึ5 นมาเพื�อช่วยผูใ้ห้การฝึกอบรมใช้
ประกอบกิจกรรมในการฝึกอบรมหรือช่วยผูรั้บการฝึกอบรมสามารถที�จะศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง สําหรับลกัษณะสําคญั ๆ ของชุดฝึกอบรมนั5นจะเกี�ยวขอ้งกบัจุดมุ่งหมาย สื�อที�ใชร้ะยะเวลา 
สถานที� และประโยชน์ที�จะไดรั้บ ซึ� งพอสรุปไดด้งัต่อไปนี5  
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   1) เป็นสื� อที� มี จุดมุ่ งหมายเฉพาะเรื� อง  ชุดฝึกอบรมที�พ ัฒนาขึ5 นโดยทั�วไปจะ                
มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื�อง ๆ ไป หากเนื5อหาที�ต่อเนื�องเป็นเรื�องยาวก็จะทาํเป็นชุด ๆ ต่อเนื�องกนัไป 
เพื�อใหแ้ต่ละชุดฝึกอบรมไม่ยาวมากจนเกินไป 
   2) เป็นสื�อประสม ชุดฝึกอบรมโดยทั�วไปทั5งในการศึกษานอกระบบและในระบบจะ
พฒันาดว้ยสื�อประสม คือ ประกอบดว้ยสื�อตั5งแต่สองประเภทขึ5นไป เช่น ชุดฝึกอบรมประกอบดว้ย
สื�อภาพนิ�ง และเทปเสียง ชุดฝึกอบรมที�ใชว้ีดิทศัน์และสื�อสิ�งพิมพเ์พื�อช่วยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมได้
ศึกษาหาความรู้หลาย ๆ ดา้นดว้ยกนั 
   3) เป็นสื� อเสริมกิจกรรมการฝึกอบรมที� มีผู ้ให้การฝึกอบรมหรือเป็นสื� อที�ผู ้รับ          
การฝึกอบรมศึกษาดว้ยตนเอง 
   4) เป็นสื�อที�ใช้ระยะเวลาฝึกอบรมสั5 น ชุดฝึกอบรมโดยทั�วไปมีความมุ่งหมายที�จะ
อบรมเฉพาะเรื�องระยะเวลาที�ใชใ้นแต่ละชุดจึงสั5น ๆ หากเนื5อหายาวมากก็จะจดัทาํขึ5นหลายชุด โดย
แบ่งเนื5อหาเป็นเรื�อง ๆ ไป ซึ� งทาํใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไม่เกิดความเบื�อหน่ายในการศึกษา 
   5) เป็นสื�อที�ใช้ได้ทุกสถานที�และทุกเวลา ซึ� งจะทาํให้ผูฝึ้กอบรมสามารถศึกษาหา
ความรู้ได ้อยูที่�ใดก็ได ้ชุดฝึกอบรมส่วนใหญ่จะทาํขึ5นมาให้อาํนวยในเรื�องการใชไ้ดทุ้กเวลายิ�งเป็น
สื�อที�ศึกษาดว้ยตนเองแลว้ ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถจะศึกษาเมื�อใดก็ไดต้ามที�ตอ้งการ 
   6) เป็นสื�อที�เบด็เสร็จในตวัเอง ชุดฝึกอบรมแต่ละชุดจะจดัทาํขึ5นให้เบ็ดเสร็จในตวัเอง
ทาํให้ผูฝึ้กอบรมสามารถที�จะเลือกศึกษาหาความรู้จากชุดฝึกอบรมไดต้ามความตอ้งการ หรือผูรั้บ
การฝึกอบรมตอ้งการศึกษาเฉพาะเรื�องใดเรื� องหนึ� งจากชุดฝึกอบรมก็จะสามารถที�จะเลือกศึกษา
เฉพาะเรื�องได ้โดยไม่ตอ้งอ่านต่อเนื�องไปยงัสิ�งที�ไม่ตอ้งการศึกษา 
   จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ชุดฝึกทกัษะเป็นสื�อหรือนวตักรรมที�จดัทาํ
ขึ5นเพื�อใชฝึ้กทกัษะให้กบัผูเ้รียน หลงัจากเรียนจบเนื5อหาในช่วง ๆ หนึ�ง  ๆ เพื�อฝึกฝนให้เกิดความรู้
ความเขา้ใจ ซึ� งชุดฝึกอาจจะประกอบดว้ยสื�อเดียว หรือสื�อประสมที�ไดรั้บการพฒันาขึ5นมาเพื�อช่วย
ผูใ้หก้ารฝึกอบรมใชป้ระกอบกิจกรรมในการฝึกอบรมหรือช่วยผูรั้บการฝึกอบรมสามารถที�จะศึกษา
หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 
  3.2 ความสําคัญของชุดฝึกทกัษะ 
   จุฬารัตน์ วงศ์ศรีนาค (2537 : 13) กล่าวว่า ชุดฝึกทกัษะทาํให้เกิดการเรียนรู้จาก              
การกระทาํจริง เป็นประสบการณ์ตรงที�ผูเ้รียนมีจุดประสงคแ์น่นอน ทาํให้สามารถรู้และจดจาํสิ�งที�
เรียนไดดี้ จนนาํไปใชใ้นสถานการณ์เช่นเดียวกนัได ้ 
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   มาสวิมล รักบา้นเกิด (2546 : 27) มีความเห็นว่า ชุดฝึกทกัษะช่วยให้ครูทราบ
พฒันาการทางทกัษะนั5น ๆ ของผูเ้รียนทาํให้เห็นขอ้บกพร่อง ซึ� งจะไดท้าํการแกไ้ขไดถู้กตอ้งทนัที  
เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนประสบผลสาํเร็จในการเรียน 
   เชาวนี เกิดเพทางค ์(2543 : 23) กล่าวไวว้่า ชุดฝึกทกัษะเป็นเครื�องมือที�ช่วยให้เกิด        
การเรียนรู้ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและช่วยใหค้รูทราบผลการเรียนของผูเ้รียนไดท้นัที 
   จากการศึกษาความสาํคญัชุดฝึกในขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ชุดฝึกทกัษะมีความสําคญัทั5งต่อ
ผูเ้รียนและผูส้อน ซึ� งผูส้อนสามารถที�จะผลิตขึ5นมาใชเ้อง เป็นเครื�องมือที�ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
จากการกระทาํจริง ทาํให้รู้และจดจาํไดดี้ และผูส้อนสามารถทราบถึงพฒันาการและขอ้บกพร่อง
ของผูเ้รียนในทกัษะนั5น ๆ ไดโ้ดยทนัที จะไดแ้กไ้ขไดถู้กตอ้ง 
 
  3.3 ประโยชน์ของชุดฝึกทกัษะ 
   ถวลัย ์มาศจรัส (2546 : 21) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึก ดงันี5  
   1) เป็นสื�อการเรียนรู้ เพื�อพฒันาการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
   2) ผูเ้รียนมีสื�อสาํหรับฝึกทกัษะดา้นการอ่าน การคิด การวเิคราะห์ และการเขียน 
   3) เป็นสื�อการเรียนรู้สาํหรับการแกไ้ขปัญหาในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
   4) พฒันาความรู้ ทกัษะ และเจตคติดา้นต่างๆ ของผูเ้รียน 
   กรมวชิาการ (2544 : 30-31) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดฝึก ดงันี5  
   1) เป็นอุปกรณ์การสอนที�ช่วยลดภาระของผูเ้รียน 
   2) เป็นชุดฝึกที�จดัทาํขึ5นอยา่งมีระบบ 
   3) เป็นเครื�องมือวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียน หลงัจากจบเนื5อหาแต่ละเรื�อง 
   4) ชุดฝึกที�จดัทาํเป็นรูปแบบ จะอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนในการใชแ้ละเก็บรักษา 
   5) การที�ใหผู้เ้รียนทาํชุดฝึกช่วยใหผู้ส้อนมองเห็นจุดเด่น หรือปัญหาต่าง ๆ ของผูเ้รียน
ชดัเจน 
   6) ช่วยประหยดัแรงงานและเวลา 
   ไพบูลย ์มูลดี (2546 : 52) กล่าวถึง ประโยชน์ของชุดฝึกไว ้ดงันี5  
   1) ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ขึ5น 
   2) ช่วยใหผู้เ้รียนจดจาํเนื5อหาในบทเรียนและคาํศพัทต่์าง ๆไดค้งทน 
   3) ทาํใหเ้กิดความสนุกสนานขณะเรียน 
   4) ทาํใหผู้เ้รียนทราบความกา้วหนา้ของตนเอง 
   5) ผูเ้รียนสามารถทบทวนความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
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   6) ชุดฝึกทกัษะสามารถนาํมาวดัผลการเรียนที�เรียนแลว้ 
   7) ช่วยใหค้รูทราบขอ้บกพร่องของผูเ้รียนและนาํไปปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที 
   อุษณีย ์เสือจนัทร์ (2553 :17-18) ไดก้ล่าวว่า ชุดฝึกช่วยในการฝึกเสริมทกัษะ ทาํให้
จดจาํเนื5อหาได ้มีเจตคติที�ดีต่อวิชาที�เรียน สามารถนาํมาแกปั้ญหาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มไดดี้ 
ผูเ้รียนสามารถนาํมาทบทวนเนื5อหาได้ดว้ยตนเอง ทาํให้ผูเ้รียนทราบความก้าวหนาของตน เป็น
เครื�องมือที�ครูผูส้อนใชป้ระเมินผลการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
   ปาริชาติ สุพรรณกลาง (2550 :23) ไดก้ล่าวว่าชุดฝึกเป็นสื�อการเรียนที�ช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ และทกัษะทั5งยงัช่วยแบ่งเบาภาระครูผูส้อน ซึ� งประโยชน์ของชุดฝึกทาํให้ผูเ้รียน
เขา้ใจบทเรียนไดม้ากขึ5น มีความเชื�อมั�น ฝึกทาํงานดว้ยตนเอง ทาํให้มีความรับผิดชอบ และทาํให้
ครูผูส้อนทราบปัญหาและขอ้บกพร่องของผูเ้รียนในเรื�องที�เรียน ทาํให้สามารถแกปั้ญหาไดท้นัที 
นอกจากนี5 ชุดฝึกยงัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะอย่างเต็มที� ทั5งยงัช่วยให้คงอยู่ได้นาน และเป็น
เครื�องมือวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนหลงัจบบทเรียนแต่ละครั5 ง 
   ดงัที�กล่าวมาสรุปไดว้า่ ชุดฝึกมีประโยชน์ทาํให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะความชาํนาญหากแต่
ตอ้งการไดรั้บการฝึกหลาย ๆ ครั5 ง หลายรูปแบบ เมื�อผูเ้รียนไดรั้บการฝึกแลว้ ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ตนเองได ้และมีประโยชน์ต่อครูผูส้อนในการแกปั้ญหาของนกัเรียนที�มีปัญหามากไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
  3.4 ลกัษณะที�ดีของชุดฝึกทกัษะ 
   พินิจ จนัทร์ซ้าย (2546 : 92) กล่าวถึง ลกัษณะของชุดฝึกที�ดี ประกอบดว้ยเนื5อหาตอ้ง
ชดัเจน มีรูปแบบ เร้าความสนใจ ตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียน และทาํให้ผูเ้รียนมีความสุขใน 
การเรียน 
   อาํนวย เลื�อมใส (2546 : 93) กล่าวถึง ลกัษณะที�ดีของชุดฝึกทกัษะ ดงันี5  
   1) ควรเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�เรียนมาแลว้ เป็นเรื�องที�มีความหมายต่อผูเ้รียน และสามารถ
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
   2) ตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก ลงทุนนอ้ย และทนัสมยัอยูเ่สมอ 
   3) ภ า พ ป ระ ก อ บ  ภ า ษ า  สํ า นว นภ า ษ า  ค ว า ม ย า ก ง่ า ย  แล ะ เวล า ใ นก า รฝึ ก                       
มีความเหมาะสมกบัวยัและพื5นฐานความรู้ความสามารถของผูเ้รียน เพราะจะทาํให้ฝึกคิดไดเ้ร็วและ
สนุกสนาน 
   4) ใชห้ลกัจิตวทิยา ปลุกเร้าความสนใจ มีสิ�งแปลกใหม่ น่าสนใจและทา้ทายให้ผูเ้รียน
สามารถแสดงความสามารถไดเ้ตม็ศกัยภาพ และตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ�น 
   5) มีขอ้เสนอแนะ คาํชี5แจง และตวัอยา่งสั5น ที�ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจวธีิทาํไดง่้าย ๆ 
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   6) มีหลายรูปแบบ ใหเ้ลือกตอบอยา่งจาํกดัและอยา่งเสรี เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกฝึก
และศึกษาดว้ยตนเอง 
   7) ควรเลือกฝึกเป็นเรื�อง ๆ แต่ละเรื�องไม่ควรยาวจนเกินไป เนน้กิจกรรมการเรียนรู้ที�
เลือกฝึกและศึกษาดว้ยตนเอง 
   8) ควรไดรั้บการปรับปรุงควบคู่กบัหนงัสือเรียนเสมอ และควรใชไ้ดดี้ทั5งในห้องเรียน
และนอกหอ้งเรียน 
   9) ควรเป็นชุดฝึกที�สามารถประเมิน และจาํแนกความเจริญงอกงามของผูเ้รียนไดอี้ก
ดว้ย 
   ประภาพร ถิ�นอ่อง (2553 : 33) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของชุดฝึกที�ดีตอ้งมีจุดหมายที�
แน่นอนจะทาํการฝึกทกัษะดา้นใด ควรใชภ้าษาง่าย ๆ และมีความสนใจเรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก
ให้เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน มีเนื5อหาตรง จดักิจกรรมให้หลากหลายเพื�อดึงดูด
ความสนใจ และเกิดประสิทธิภาพในการเรียน 
   ปราณี จิณฤทธิF  (2552 : 32) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะของชุดฝึกที�ดีตอ้งสร้างให้เกี�ยวขอ้งกบั
บทเรียนเป็นชุดฝึกสําหรับเด็กเก่ง และใช้ซ่อมเสริมเด็กอ่อนได้มีความหลากหลายในชุดฝึก           
ชุดหนึ�ง ๆ มีคาํสั�งที�ชดัเจน เปิดโอกาสใหผู้ฝึ้กไดคิ้ดทา้ทายความสามารถมีความเหมาะสมกบัวยั ใช้
เวลาฝึกไม่นาน ผูฝึ้กสามารถนําประโยชน์จากการทาํชุดฝึกไปประยุกต์ปรับเปลี�ยนนํามาใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้
   ดงันั5นจึงสรุปได้ว่า ลกัษณะของชุดฝึกที�ดี ควรสร้างเพื�อฝึกทกัษะเฉพาะอย่าง ตอ้ง
คาํนึงถึงความเหมาะสมกบัวยั ความสามารถ และพฒันาการของผูเ้รียน มีกิจกรมหลายรูปแบบ เพื�อ
เร้าความสนใจของผูเ้รียน ฝึกทกัษะตามลาํดบัขั5นเรียงจากง่ายไปหายาก ใชเ้วลาในการฝึกพอสมควร 
และมีการประเมินผลเพื�อใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินความสามารถของตนเอง 
 
  3.5 หลกัการสร้างชุดฝึกทกัษะ 
   นิตยา กิจโร (2553 : 40) ไดส้รุปหลกัการสร้างชุดฝึกไวด้งันี5  
   1) การสร้างชุดฝึกจาํเป็นตอ้งกาํหนดโครงร่างไวก่้อนวา่มีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร ชุดฝึก
เกี�ยวกบัเรื�องอะไร 
   2) ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
   3) เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
   4) แจง้วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมยอ่ย โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของผูเ้รียน 
   5) กาํหนดอุปกรณ์ที�ใชใ้นแต่ละกิจกรรม 
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   6) กาํหนดเวลา และขั5นตอนใหเ้หมาะสม 
   7) การประเมินผลอยา่งไร 
   ประภาพร ถิ�นอ่อง (2553 : 35) ไดก้ล่าวว่า หลกัการสร้างชุดฝึกทกัษะควรคาํนึงถึง
หลกัจิตวทิยาในการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการฝึก ชุดฝึกควรเริ�มจากง่ายไปหายาก มีหลายแบบ        
มีตวัอยา่งประกอบ มีภาพประกอบ และสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 
   ปราณี จิณฤทธิF  (2552 : 32) ไดก้ล่าววา่ หลกัการสร้างชุดฝึก ผูส้ร้างตอ้งคาํนึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล แบบฝึกที�สร้างตอ้งมีหลาย ๆ รูปแบบ สร้างจากง่ายไปหายากมีความถูกตอ้ง 
ในการสร้างชุดฝึกมีการสอดแทรกทกัษะวิชาอื�นเขา้ไปด้วย ควรจดัทาํชุดฝึกไวล่้วงหน้า เพราะ
ชุดฝึกควรทาํหลงัจากผูเ้รียนไดเ้รียนบทเรียนในเรื�องนั5น ๆ จบลงทนัที 
   อุษณีย ์เสือจนัทร์ (2553 : 26) ไดก้ล่าววา่ หลกัการสร้างชุดฝึกผูส้ร้างตอ้งศึกษาปัญหา
ของเนื5อหาที�นาํมาสร้างชุดฝึก โดยนาํมาตั5งวตัถุประสงค์ตลอดจนรูปแบบ และวางแผนขั5นตอน     
การใชชุ้ดฝึก การสร้างชุดฝึกตอ้งสอดคลอ้งกบัเนื5อหาและทกัษะที�ตอ้งการฝึก ตอ้งนาํหลกัจิตวิทยา
การเรียนรู้ และจิตวทิยาพฒันาการมาเป็นแนวทางในการสร้างชุดฝึก ก่อนนาํไปใชค้วรมีการทดลอง
ใชเ้พื�อหาขอ้บกพร่องของชุดฝึก 
   จามรี สินจรูญศกัดิF  (2548 : 25) กล่าววา่หลกัในการสร้างชุดฝึกและการนาํชุดฝึกมาใช้
ในการเรียนการสอน ควรพิจารณาดงันี5  
   1) อ่านและศึกษาจุดประสงคใ์หเ้ขา้ใจก่อน 
   2) ลองทาํกิจกรรมในชุดฝึกดูวา่ทาํไดห้รือไม่ 
   3) พิจารณาเนื5อหาและกิจกรรมของชุดฝึกวา่สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
   4) พิจารณาวตัถุประสงค์ของชุดฝึกและกิจกรรมการเรียนการสอนว่าสอดคลอ้งกนั
หรือไม่ 
   5) ชุดฝึกนั5นเหมาะสมกบัผูเ้รียนหรือไม่ 
   6) เตรียมอุปกรณ์ที�จะใชใ้นชุดฝึกใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักิจกรรม 
   7) พิจารณาเวลาที�ใชใ้นการฝึกวา่เหมาะสมหรือไม่ 
   8) อภิปรายร่วมกนักบันักเรียนหลงัจากที�นักเรียนทาํชุดฝึกแล้ว เพื�อศึกษาปฏิกิริยา
ตอบสนองของนกัเรียนวา่เขา้ใจหรือไม่ 
   จากหลกัการที�กล่าวมาสรุปไดว้า่ หลกัการสร้างชุดฝึกทกัษะควรคาํนึงถึงหลกัจิตวิทยา
ในการเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายในการฝึก ชุดฝึกควรเริ� มจากง่ายไปหายาก มีตวัอย่างประกอบ          
มีภาพประกอบ และสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 
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  3.6 ขั@นตอนการสร้างชุดฝึกทกัษะ   
   สุวิทย ์  มูลคาํ และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550  :  65) ได้เสนอแนะการสร้าง
ชุดฝึกวา่ ขั5นตอนการสร้างชุดฝึก จะคลา้ยคลึงกบัการสร้างนวตักรรมทางการศึกษาประเภทอื�นๆ ซึ� ง              
มีรายละเอียดดงันี5  
   1) วเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
    1.1) ปัญหาที�เกิดขึ5นในขณะทาํการสอน 
    1.2) ปัญหาการผา่นจุดประสงคข์องนกัเรียน 
    1.3) ผลจากการสังเกตพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์
    1.4) ผลสัมฤทธิF ทางการเรียน 
   2) ศึกษารายละเอียดในหลกัสูตร เพื�อวเิคราะห์เนื5อหา จุดประสงคแ์ละกิจกรรม 
   3) พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาที�เกิดขึ5 นจากขอ้ 1 โดยการสร้างแบบฝึก และเลือก
เนื5อหาในส่วนที�จะสร้างแบบฝึกนั5น วา่จะทาํเรื�องใดบา้ง กาํหนดเป็นโครงเรื�องไว ้
   4) ศึกษารูปแบบของการสร้างแบบฝึกจากเอกสารตวัอยา่ง 
   5) ออกแบบชุดฝึกแต่ละชุดใหมี้รูปแบบที�หลากหลายน่าสนใจ 
   6) ลงมือสร้างแบบฝึกในแต่ละชุด พร้อมทั5 งข้อทดสอบก่อนและหลังเรียนให้
สอดคลอ้งกบัเนื5อหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   7) ส่งใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบ 
   8) นาํไปทดลองใช ้แลว้บนัทึกผลเพื�อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขส่วนที�บกพร่อง 
   9) ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที์�ตั5งไว ้
   10) นาํไปใชจ้ริงและเผยแพร่ต่อไป 
 
  3.8 การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ  
   ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (อา้งใน มณัฑนา ไทรวฒันะศกัดิF , 2548 : 36) กล่าวถึงเหตุผลที�
จะตอ้งทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนหรือแบบฝึกทกัษะอยูห่ลายประการ คือ 
   1) สาํหรับหน่วยงานผลิตแบบฝึกทกัษะ เป็นการประกนัคุณภาพของแบบฝึกทกัษะวา่
อยูใ่นขั5นสูง เหมาะสมที�จะผลิตออกมาจาํนวนมาก หากไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพเสียก่อนแลว้ 
ผลิตออกมาใชป้ระโยชน์ไม่ไดดี้ก็จะตอ้งทาํใหม่ เป็นการสิ5นเปลืองเวลาและเงินทอง 
   2) สําหรับผูใ้ช้แบบฝึกทกัษะ แบบฝึกทกัษะจะทาํหน้าที�สอน โดยที�ช่วยสร้างสภาพ
การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเปลี�ยนพฤติกรรมตามที�มุ่งหมาย ดงันั5น ก่อนนาํแบบฝึกทกัษะมาใชจึ้งควรมั�นใจ
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ว่าแบบฝึกทักษะนั5 นมีประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง การทดสอบ
ประสิทธิภาพตามลาํดบัขั5นจะช่วยใหมี้คุณค่าทางการสอนจริงตามเกณฑที์�กาํหนดไว ้
   3) สําหรับผูผ้ลิตแบบฝึกทกัษะ การทดสอบประสิทธิภาพจะทาํให้ผูผ้ลิตมั�นใจไดว้่า 
เนื5อหาสาระที�บรรจุลงในชุดแบบฝึกทกัษะง่ายต่อการเข้าใจ อนัจะช่วยให้ผูผ้ลิตมีความชํานาญ
สูงขึ5น 
   การกาํหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพทาํไดโ้ดยการประเมินพฤติกรรมต่อเนื�อง (กระบวนการ) 
และพฤติกรรมขั5นสุดท้าย (ผลลัพธ์) โดยกาํหนดค่าประสิทธิภาพ E1 เป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการและ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลพัธ์ กาํหนดเป็นเกณฑ์ที�ผูส้อนคาดหมายวา่ผูเ้รียนจะ
เปลี�ยนพฤติกรรมที�พึงพอใจ โดยกาํหนดให้เป็นเปอร์เซ็นตข์องผลการทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียน
ทั5งหมดนั�นคือ ใชเ้กณฑใ์นเนื5อหาเป็นทกัษะไว ้80/80 
   วธีิคาํนวณหาประสิทธิภาพโดยใชว้ธีิการคาํนวณดงันี5  
   E1 ไดจ้ากการนาํคะแนนงานทุกชิ5นของนกัเรียนแต่ละคนรวมกนัแลว้หาค่าเฉลี�ยเทียบ
เป็นร้อยละ 
   E2 ไดจ้ากการนาํคะแนนผลการสอบหลงัการทดลองของผูเ้รียนทั5งหมดรวมกนั แลว้
หาค่าเฉลี�ยเทียบเป็นร้อยละ  
   การคาํนวณประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ใชสู้ตรต่อไปนี5  
 
 
 
 
 
   และ 
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   โดยแทนค่า 
   E1   คือ   ประสิทธิภาพของกระบวนการ หมายถึง คะแนนเฉลี�ยร้อยละของ
นกัเรียนทุกคน ระหวา่งจดักิจกรรมการเรียนการสอน รวมทุกกิจกรรม 
   E2    คือ   ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ หมายถึง คะแนนเฉลี�ยร้อยละของนกัเรียน  
ทุกคน เมื�อสิ5นสุดการจดัการเรียนการสอน รวมทุกกิจกรรม  

   ∑X คือ   คะแนนรวมของนกัเรียนทุกคน จากการทาํแบบฝึกทกัษะระหวา่งเรียน 
รวมทุกฉบบั 

   ∑F คือ   คะแนนรวมของนักเรียนทุกคน จากการทาํแบบทดสอบหลังเรียน               
รวมทุกฉบบั 
   A     คือ   คะแนนเตม็ของแบบฝึกทกัษะรวมทุกฉบบั 
   B  คือ  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียนรวมทุกฉบบั 
   N  คือ  จาํนวนนกัเรียนทั5งหมด 
การกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ และการยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ 
มีผูใ้หเ้กณฑ ์ดงันี5  
   ฉลองชยั สุรวฒันบูรณ์ (อา้งใน มณัฑนา ไทรวฒันะศกัดิF , 2548 : 37) กล่าวถึงการยอมรับ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนมี 3 ระดบั ดงันี5 คือ 
   1) สูงกว่า เกณฑ์ เมื�อประสิทธิภาพของชุดการสอนสูงกว่า เกณฑ์ที�ตั5 งไว้เ กิน                 
2.5 เปอร์เซ็นตขึ์5นไป 
   2) เท่ากบัเกณฑ์ เมื�อประสิทธิภาพของชุดการสอนเท่ากบัเกณฑ์ หรือสูงกว่าเกณฑ์
ที�ตั5งไวแ้ต่ไม่เกิน 2.5 เปอร์เซ็นต ์
   3) ตํ� ากว่าเกณฑ์ เมื�อประสิทธิภาพของชุดการสอนตํ� ากว่าเกณฑ์ แต่ไม่ตํ� ากว่า          
2.5 เปอร์เซ็นต ์ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพยอมรับได ้
  
  3.9 ขั@นตอนการทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกทกัษะ 
   ขั5นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ เมื�อผลิตแบบฝึกทกัษะเพื�อเป็นตน้แบบแลว้ ตอ้งนาํ
แบบฝึกทกัษะไปทดสอบประสิทธิภาพตามขั5นตอนต่อไปนี5  ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (อา้งใน มณัฑนา               
ไทรวฒันะศกัดิF , 2548 : 37) 
 
 
 



94 

 

   1) ขั5นหาประสิทธิภาพ 1:1 แบบเดี�ยว (Individual Tryout 1:1) 
    เป็นการทดลองกบัผูเ้รียน จาํนวน 3 คน โดยใช้นกัเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน กลุ่มละ 1 คน เพื�อคน้หาขอ้บกพร่องต่าง ๆ เช่น ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะ จาํนวนแบบฝึกทกัษะ 
ความสนใจของนกัเรียนและความเหมาะสมในดา้นเวลา เสร็จแลว้ปรับปรุงใหดี้ขึ5น 
   2) ขั5นหาประสิทธิภาพ 1:10 แบบกลุ่ม (Small Group Tryout 1:10) 
    เป็นการทดลองกบัผูเ้รียน จาํนวน 6 - 10 คน โดยใช้นกัเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน ในสัดส่วนที�ใกลเ้คียงกนั เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกต ตรวจผลงาน สัมภาษณ์ เพื�อ
คน้หาขอ้บกพร่องแลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจและปรับปรุงจนไดต้ามเกณฑ ์
   3) ขั5นหาประสิทธิภาพ 1:100 ภาคสนาม (Field Tryout 1:100) 
    เป็นการทดลองกบัผูเ้รียน จาํนวน 30 - 100 คน โดยใชน้กัเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน ในสัดส่วนที�เท่ากนั คาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ผลลพัธ์ที�ไดค้วรใกลเ้คียง
กบัที�ตั5งไวจ้ากเกณฑพ์ิจารณาประสิทธิภาพดงักล่าว 
 

4. แนวคดิเกี�ยวกบัผลสัมฤทธิCทางการเรียน 
  การศึกษาผลสัมฤทธิF ทางการเรียนของนกัเรียน หลงัการใชสื้�อการเรียนการสอนที�ผูศึ้กษา
พฒันาขึ5น มีส่วนสาํคญัต่อการยอมรับประสิทธิภาพสื�อการสอนวา่อยูใ่นระดบัดี มีประสิทธิภาพใน
การพฒันาผลสัมฤทธิF ทางการเรียนของนกัเรียนให้เพิ�มสูงขึ5น การศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัผลสัมฤทธิF
ทางการเรียน เรียงตามลาํดบัดงันี5  
 
  4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิCทางการเรียน 
   มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธิF ทางการเรียน ดงัต่อไปนี5  
   Good (1973 : 7) กล่าวถึง ผลสัมฤทธิF ทางการเรียน หมายถึง ผลของการสะสมความรู้
และความสามารถในการเรียนรู้ไวทุ้กดา้น 
   ภพ เลาหไพบูลย ์(2542 : 387-389) กล่าวว่า “ผลสัมฤทธิF ทางการเรียน หมายถึง 
พฤติกรรมที�แสดงออกถึงความสามารถในการกระทาํสิ�งหนึ�ง  สิ�งใดได ้จากที�ไม่เคยกระทาํไดห้รือ
กระทาํไดน้อ้ยก่อนที�จะมีการเรียนการสอนและเป็นพฤติกรรมที�วดัได”้ 
   ขนิษฐา  บุญภักดี (2552 :10) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิF ทางการเรียน หมายถึง 
คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน อาจไดม้าจากกระบวนการที�
ไม่ตอ้งอาศยัการทดสอบ เช่น การสังเกต และจากการใชแ้บบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนทั�วไป 
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   พิมพป์ระภา  อรัญมิตร (2552 : 18) ไดใ้ห้ความหมายของผลสัมฤทธิF ทางการเรียน 
หมายถึง คุณลกัษณะและความรู้ความสามารถที�แสดงถึงความสําเร็จที�ไดจ้ากการเรียนการสอนใน
วิชาต่าง ๆ ซึ� งสามารถวดัเป็นคะแนนไดจ้ากแบบทดสอบทางภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบติัหรือทั5ง
สองอยา่ง 
   วุฒิชยั  ดานะ (2553 : 32) ไดก้ล่าววา่ผลสัมฤทธิF ทางการเรียน หมายถึง ระดบัความรู้ 
ความสามารถและทกัษะที�ไดรั้บและพฒันามาจากการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยอาศยัเครื�องมือ
ในการวดัผลหลงัจากการเรียนหรือจากการฝึกอบรม 
   พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยินดีสุข (2548 : 125) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิF ทางการเรียน 
หมายถึง ขนาดของความสาํเร็จที�ไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน 
   ปราณี กองจินดา (2549 : 42) กล่าววา่ผลสัมฤทธิF ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
หรือผลสําเร็จที�ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย และยงัไดจ้าํแนกผลสัมฤทธิF ทาง 
การเรียนไวต้ามลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนที�แตกต่างกนั 
   เบญจมาส ชุ่มจิตต ์(2549 : 54) สรุปความหมายของผลสัมฤทธิF ทางการเรียน หมายถึง 
ความสาํเร็จหรือความสามารถในการเรียนของนกัเรียนที�ไดรั้บจากการเรียนการสอน 
   สรุปไดว้่า ผลสัมฤทธิF ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถและความสําเร็จที�ไดจ้าก
กระบวนการเรียนการสอน เป็นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ ทางดา้นพุทธิ
พิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย 
 
  4.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิCทางการเรียน 
   ภพ เลาหไพบูลย ์(2542 : 323-324) กล่าวถึง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียน 
เป็นเครื� องมือที�ใช้ในการวดัผลการเรียน ซึ� งเน้นการวดัพฤติกรรมที�พึงประสงค์ในด้านความรู้ 
ความคิด ไดแ้ก่ พฤติกรรมด้านความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ        
การนาํความรู้ไปใช ้
   สมพร เชื5อพนัธ์ (2547 : 59) กล่าววา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียน หมายถึง
แบบทดสอบหรือชุดของขอ้สอบที�ใชว้ดัความสาํเร็จหรือความสามารถในการทาํกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนที�เป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนว่าผ่านจุดประสงค ์       
การเรียนรู้ที�ตั5งไวเ้พียงใด 
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   เบญจมาส ชุ่มจิตต์ (2549 : 56) ได้สรุปความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF   
ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที�ใช้วดัความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการของนักเรียน           
ซึ� งนกัเรียนไดรั้บจากสถานศึกษาหรือจากการคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
   สมนึก ภทัทิยธนี (2553 : 78) ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทาง         
การเรียน หมายถึง แบบทดสอบวดัสมรรถภาพทางสมองต่างๆ ที�นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่าน
มาแลว้ 
   พิชิต ฤทธิF จรูญ (2545 : 96) กล่าววา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียน หมายถึง
แบบทดสอบที�ใช้วดัความรู้ ทกัษะ และความสามารถทางวิชาการที�นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่า
บรรลุผลสาํเร็จตามจุดประสงคที์�กาํหนดไวเ้พียงใด 
           สิริพร ทิพยค์ง (2545 : 193) กล่าววา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียน หมายถึง
ชุดคาํถามที�มุ่งวดัพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนวา่มีความรู้ ทกัษะ และสมรรถภาพดา้นสมองดา้น
ต่างๆ ในเรื�องที�เรียนรู้ไปแลว้มากนอ้ยเพียงใด 
   จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียน เป็น
เครื�องมือที�ใชใ้นการวดัผลการเรียน วดัความรู้ความสามารถทางดา้นวชิาการของนกัเรียน ที�นกัเรียน
ไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่บรรลุผลสาํเร็จตามจุดประสงคที์�กาํหนดไวเ้พียงใด 
 
  4.3 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิCทางการเรียน 
   สมนึก ภทัทิยธนี (2553 : 80 - 82) ไดส้รุปประเภทแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF                  
ทางการเรียน 6 ประเภท ดงันี5  
   1) ขอ้สอบแบบอตันัยหรือความเรียง ลกัษณะทั�วไป เป็นขอ้สอบที�มีเฉพาะคาํถาม 
แลว้ใหน้กัเรียนเขียนตอบอยา่งเสรี เขียนบรรยายตามความรู้ และขอ้คิดเห็นแต่ละคน 
   2) ขอ้สอบแบบกาถูก-ผิด ลกัษณะทั�วไป ถือไดว้า่ขอ้สอบแบบกาถูก-ผิด คือ ขอ้สอบ
แบบเลือกตอบที�มี 2 ตวัเลือก แต่ตวัเลือกดงักล่าวเป็นแบบคงที�และมีความหมายตรงกนัขา้ม เช่น    
ถูก-ผดิ ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกนั-ต่างกนั เป็นตน้ 
   3) ข้อสอบแบบเติมคาํ ลักษณะทั�วไป เป็นข้อสอบที�ประกอบด้วยประโยคหรือ
ขอ้ความที�ยงัไม่สมบูรณ์ให้ผูต้อบเติมคาํ หรือประโยค หรือข้อความลงในช่องว่างที�เวน้ไวน้ั5น 
เพื�อใหมี้ใจความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 
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   4) ขอ้สอบแบบตอบสั5นๆ ลกัษณะทั�วไป ขอ้สอบประเภทนี5คลา้ยกบัขอ้สอบแบบเติม
คาํ แต่แตกต่างกนัที�ขอ้สอบแบบตอบสั5 นๆ เขียนเป็นประโยคคาํถามสมบูรณ์ (ขอ้สอบเติมคาํเป็น
ประโยคที�ยงัไม่สมบูรณ์) แลว้ให้ผูต้อบเป็นคนเขียนตอบ คาํตอบที�ตอ้งการจะสั5 นและกะทดัรัดได้
ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง 
   5) ขอ้สอบแบบจบัคู่ ลกัษณะทั�วไป เป็นขอ้สอบเลือกตอบชนิดหนึ� งโดยมีคาํหรือ
ขอ้ความแยกจากกนัเป็น 2 ชุด แลว้ใหผู้ต้อบเลือกจบัคู่วา่ แต่ละขอ้ความในชุดหนึ�ง (ตวัยืน) จะคู่ กบั
คาํ หรือขอ้ความใดในอีกชุดหนึ� ง (ตวัเลือก) ซึ� งมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใดอย่างหนึ� งตามที�ผูอ้อก
ขอ้สอบกาํหนดไว ้
   6) ขอ้สอบแบบเลือกตอบ ลกัษณะทั�วไป ขอ้สอบแบบเลือกตอบนี5จะประกอบดว้ย 2 
ตอน ตอนนาํหรือคาํถามกบัตอนเลือก ในตอนเลือกนี5 จะประกอบดว้ยตวัเลือกที�เป็นคาํตอบถูกและ
ตวัเลือกที�เป็นตวัลวง ปกติจะมีคาํถามที�กาํหนดให้นกัเรียนพิจารณาแลว้หาตวัเลือกที�ถูกตอ้งมาก
ที�สุดเพียงตวัเลือกเดียวจากตวัเลือกอื�นๆ และคาํถามแบบเลือกตอบที�ดีนิยมใชต้วัเลือกที�ใกลเ้คียงกนั 
ดูเผนิๆ จะเห็นวา่ทุกตวัเลือกถูกหมด แต่ความจริงมีนํ5าหนกัถูกมากนอ้ยต่างกนั 
   ดังนั5 นการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิF ทางการเรียนจึงเป็นวิธีในการว ัด
ประเมินผลการเรียนรู้ ที�มีการสร้างแบบทดสอบไดห้ลากหลาย สามารถเลือกแบบทดสอบไดห้ลาย
แบบเพื�อวดัพฤติกรรมดา้นความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการ และการนาํความรู้ไปใช ้
 
  4.4 การสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบ 
   สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (2557 : 
11 - 15) ไดก้ล่าวถึง หลกัการสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบ มีองคป์ระกอบที�สําคญั ไดแ้ก่ 
ความตรง (Validity) ความยาก (Difficulty) อาํนาจจาํแนก (Discrimination) ความเที�ยง (Reliability) 
รายละเอียดดงันี5  
   1) ความตรง (Validity) 
    ความตรงหรือความเที�ยงตรง หมายถึง ความสามารถวดัในสิ�งที�ตอ้งการจะวดั เช่น 
จะวดัเรื�องความซื�อสัตย ์ตวัคาํถามในแบบสอบถามตอ้งเป็นเรื�องที�แสดงออกถึงความซื�อสัตย ์หรือ
หากสอนเรื�องเศษส่วน แบบทดสอบวดัเรื�องเศษส่วน  
    1.1) การสร้างเครื�องมือใหมี้ความตรง ควรถือหลกัปฏิบติัดงันี5  
     1.1.1) การเขียนขอ้ความ ให้คาํนึงถึงหลกัตรรกวิทยาและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง
มากที�สุดวา่สิ�งที�เราเขียนอยูใ่นความหมายของสิ�งที�เราตอ้งการจะวดัหรือไม่ 
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     1.1.2) ให้ปรึกษาผูเ้ชี�ยวชาญในดา้นนั5นๆ ด้วยว่า ขอ้ความที�สร้างเหมาะสม
หรือไม่ ครอบคลุมสิ�งที�เราตอ้งการจะวดัมากนอ้ยเพียงใด 
    1.2)  การหาค่าความตรง 
     การหาค่าความตรงของเครื�องมือมีหลายวิธี ขึ5นอยูก่บัประเภทของความตรงและ
วตัถุประสงค์ของผูว้ิจยั ผูว้ิจยัใชว้ิธีใดวิธีหนึ� ง หรือหลายวิธีพร้อม ๆ กนัก็ได ้ในที�นี5 ไดเ้สนอวิธีการ
หาค่าความตรงตามเนื5อหา ดงันี5  
     ความตรงเชิงเนื5อหา (Content Validity) หมายถึง การที�เครื�องมือวดัมีขอ้
คาํถามตรงตามเรื�องที�ตอ้งการจะวดั วิธีการวิเคราะห์จะดาํเนินการหลงัจากไดส้ร้างเครื�องมือวดัแลว้ 
โดยมีวธีิการดงันี5  
     1.2.1) ให้ผูเ้ชี�ยวชาญหรือผูมี้ประสบการณ์ในรายวิชานั5นอย่างน้อย 3 คน ช่วย
ประเมินเป็นรายบุคคลวา่ขอ้คาํถามแต่ละขอ้สามารถวดัไดต้รงกบัจุดประสงค์ที�กาํหนดหรือไม่ โดย
ใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงันี5  
      ถา้ขอ้คาํถามวดัไดต้รงจุดประสงค ์   +1  คะแนน 
      ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั5นวดัตรงจุดประสงคห์รือไม่   0  คะแนน 
      ถา้ขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงจุดประสงค ์    -1  คะแนน 
     1.2.2) นําคะแนนของผู ้เ ชี� ยวชาญทุกคนที�ประเมินมากรอกลงในแบบ
วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงค์เพื�อหาค่าเฉลี�ย สําหรับขอ้คาํถามแต่ละขอ้       
ใชสู้ตรดงันี5  
 

      IOC = 
N

R∑  

 
      โดยแทนค่า 
      IOC   แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค ์
(Index of Item – Objective Congruence) 

      ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
      N  แทน จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 
     1.3.3)  เกณฑก์ารคดัเลือกขอ้คาํถาม 
      (1) ขอ้คาํถามที�มีค่า IOC ตั5งแต่ 0.5 – 1.00 คดัเลือกไวใ้ชไ้ด ้
      (2) ขอ้คาํถามที�มีค่า IOC ตํ�ากวา่ 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตดัทิ5ง 
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   2) ความยาก (Difficulty) 
    ความยาก หมายถึง จาํนวนร้อยละหรือค่าสัดส่วนของผูเ้รียนที�ตอบถูกในขอ้นั5น 
เมื�อเปรียบเทียบกบัผูเ้รียนทั5งหมด ใช้กบัเครื�องมือที�วดัเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบประเภท            
0 - 1 สามารถคาํนวณหาค่าความยากดงันี5  
 
    กรณีที� 1  ไม่ไดแ้บ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มตํ�า 
 

p = 
R 
N 

    โดยแทนค่า 
    p  แทน     ค่าความยาก 
    R  แทน    จาํนวนคนที�ทาํขอ้สอบถูก 
    N  แทน    จาํนวนคนผูเ้ขา้สอบทั5งหมด 
 
    กรณีที� 2  แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มตํ�า 
 

p = 
H + L 
N 

  
    โดยแทนค่า 
    p  แทน     ค่าความยาก 
    H  แทน    จาํนวนคนในกลุ่มสูงทาํถูก 
    L  แทน    จาํนวนคนในกลุ่มตํ�าทาํถูก 
    N  แทน    จาํนวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มตํ�ารวมกนั 
 
    ค่า   p   ที�ใชไ้ด ้ ควรมีค่าอยูร่ะหวา่ง  0.2  ถึง  0.8 
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   3) อาํนาจจําแนก (Discrimination) 
    อาํนาจจาํแนก  หมายถึง   ประสิทธิภาพของขอ้คาํถามในการแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม
คนเก่งและอ่อน กลุ่มผูผ้า่นเกณฑก์บักลุ่มผูไ้ม่ผา่นเกณฑ ์ในกรณีที�เป็นแบบทดสอบ หรือจาํแนกผูที้�
มีคุณลกัษณะสูงจากผูที้�มีคุณลกัษณะตํ�าในกรณีที�เป็นแบบสอบถาม 
    กรณีเป็นขอ้สอบที�มีการให้คะแนนแบบ  0 - 1 อาจใชว้ิธีคาํนวณค่าอาํนาจจาํแนก
โดยมีขั5นตอนดงันี5  
    3.1) ตรวจคะแนนของทุกคนแลว้นาํกระดาษคาํตอบมาเรียงลาํดบัคะแนนจากมาก
ไปหานอ้ย 
    3.2) แบ่งกลุ่มสูงและกลุ่มตํ�า (เทคนิค 50%) 
    3.3) ในขอ้สอบแต่ละขอ้ใหน้บัจาํนวนคนตอบถูกในกลุ่มสูงและกลุ่มตํ�า แลว้แทน
ค่าลงในสูตรดงันี5  
 

r = 
H - L 
NH หรือ NL 

      
     หรือ 
 

r = 
H - L 
N/2 

 
     โดยแทนค่า 
     r   แทน ค่าอาํนาจจาํแนก 
     H   แทน จาํนวนคนในกลุ่มสูงที�ตอบถูก 
     L   แทน จาํนวนคนในกลุ่มตํ�าที�ตอบถูก 
     NH หรือ NL   แทน จาํนวนคนในกลุ่มสูงหรือจาํนวนคนในกลุ่มตํ�า 
 
     ค่า  r  ที�ใชไ้ด ้ ควรมีอยูร่ะหวา่ง  0.2  ถึง  1.00 
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   4) ความเที�ยง (Reliability) 
    ความเที�ยง หรือ ความเชื�อมั�นของเครื� องมือ หมายถึง ความคงที�ในการวดั เช่น            
สอบครั5 งที� 1 ไดค้ะแนน 20 ถา้นาํขอ้สอบชุดเดิมมาสอบอีก ก็จะไดค้ะแนนเท่าเดิมหรือใกลเ้คียงที�สุด 
เปรียบเหมือนตาชั�ง ชั�งของกี�ครั5 งก็ไดน้ํ5 าหนกัเท่าเดิม  นอกจากนี5 แลว้ความเที�ยง ยงัหมายรวมถึงว่า   
ถา้เราวดักลุ่มเดียวกนัซํ5 าหลาย ๆ ครั5 ง ผลที�ออกมาจะเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัทุกครั5 งไป ในทศันะ
ของนกัวจิยัแลว้ ความเที�ยงค่อนขา้งสูงก็ถือวา่ใชไ้ด ้ 
    การหาค่าความเที�ยง อาจเลือกจากวธีิใดวธีิหนึ�งดงัต่อไปนี5  
    4.1) วิธีของ Kuder - Richardson ใช้สําหรับขอ้สอบที�มีระบบการให้คะแนน 
แบบ 0 - 1 มีสูตรที�ใช ้2 สูตร คือ 
 
     4.1.1) สูตร  KR – 20   
 

      rtt  =  







−1k

k  












− ∑

2s

pq
1  

       
      โดยแทนค่า 
      rtt แทน ความเที�ยงของแบบทดสอบ 
      k แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 
      s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั5งฉบบั 
      p แทน สัดส่วนของคนทาํถูกแต่ละขอ้ 
      q แทน สัดส่วนของคนทาํผดิแต่ละขอ้ (q = 1 - p) 
 
     4.1.2) สูตร  KR – 21   
 

      rtt  =  







−1k

k  ( )









 −
−

2
1

S

XkX  

       
      โดยแทนค่า 
      rtt แทน ความเที�ยงของแบบทดสอบ 
      k แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 



102 

 

      X  แทน ค่าเฉลี�ยของคะแนนทั5งฉบบั 
      s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั5งฉบบั 
      เมื�อ 
 

      1)-n(n
)x()xn(

s
22

2 ∑ ∑−
=  

 
      โดยแทนค่า 
      n  แทน จาํนวนนกัเรียนที�เขา้สอบ 
      x แทน คะแนนที�นกัเรียนแต่ละคนทาํได ้
 
    ความแตกต่างระหวา่ง KR - 20 และ KR - 21 คือสูตร KR - 21 สมมติให้ขอ้สอบ
ทุกขอ้มีระดบัความยากเท่ากนั หรือค่า p คงที� และมกัจะให้ค่าความเที�ยงตํ�ากว่าค่าความเที�ยงที�
คาํนวณโดยใชสู้ตร KR – 20 และทาํไดร้วดเร็วกวา่ เพียงแต่แทนค่าจาํนวนขอ้ในแบบทดสอบ (n) 
ค่าเฉลี�ย ( X ) และค่าความแปรปรวน  (s2) ลงในสูตร ก็สามารถคาํนวณค่าความเที�ยงได ้
 
    4.2) วิธีของครอนบาค (Cronbach) ใช้กับแบบสอบถามที�เป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) วิธีนี5 เรียกวา่การหา “สัมประสิทธิF เอลฟ่า” (α  =  Coefficient)  ดดัแปลง
มาจาก KR - 20  
     ใชสู้ตรดงันี5  
 

     α = 







−1k

k  









− ∑

2

2

1
t

i

S

S
 

 
     โดยแทนค่า 

     α  แทน ความเที�ยงของแบบสอบถาม 
     k  แทน จาํนวนขอ้คาํถาม 

     ∑ 2
iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

     
2
ts   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั5งฉบบั 

  



103 

 

     สรุปไดว้า่ การสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธิF ทางการเรียน
ที�จะดาํเนินการจดัทาํขึ5น ควรมีขั5นตอน ดงันี5  
     4.2.1) นาํแบบทดสอบที�สร้างขึ5น ให้ผูเ้ชี�ยวชาญในสาขาวิชาตรวจความตรง
เชิงเนื5อหา (Content Validity) ของขอ้สอบเป็นรายขอ้ ให้คะแนนความสอดคลอ้งของขอ้สอบ +1 0 
-1 และนาํคะแนนที�ไดไ้ปวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) ใหข้อ้สอบแต่ละขอ้มีค่า IOC ตั5งแต่ 0.5 ขึ5นไป  
     4.2.2) นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียน นําคะแนนที�นักเรียนทาํ
ขอ้สอบได ้ไปวิเคราะห์ค่าความยาก (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของขอ้สอบเป็นรายขอ้ โดยค่าที�
ใชไ้ด ้ไดแ้ก่ค่าความยาก (p) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.2 - 0.8 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) มีค่าตั5งแต่ 0.2 – 1.0  
     4.2.3) นาํขอ้สอบที�ผ่านการตรวจสอบค่า IOC ค่า p และ ค่า r ที�มีค่าอยู่
ระหวา่งเกณฑ์ ที�กาํหนด ไปตรวจสอบความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบทดสอบทั5งฉบบั ดว้ยวิธี
ของ Kuder – Richardson โดยใชสู้ตร KR-20 
     4.2.4) กรณีใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale) ประมาณค่า         
5 ระดบั เมื�อผา่นขั5นตอนการตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบสอบถามจากผูเ้ชี�ยวชาญแลว้ ให้นาํ
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบันักเรียน แล้วนาํไปวิเคราะห์ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั5งฉบบั ดว้ยวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สูตรการหา “สัมประสิทธิF แอลฟ่า” 

(α  =  Alpha Coefficient) 
 

5. แนวคดิเกี�ยวกบัความพงึพอใจ 
  5.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
   พจนานุกรมฉบบัราชบญัฑิตยสถาน (2546 : 775) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ 
หมายถึง พอใจ ชอบใจ พฤติกรรมเกี�ยวกบัความพึงพอใจของมนุษย ์คือความพยายามที�จะขจดัความ
ตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ไดดุ้ลยภาพในร่างกาย ซึ� งเมื�อมนุษยส์ามารถขจดั
สิ�งต่าง ๆดงักล่าวไดแ้ลว้ มนุษยย์อ่มไดรั้บความพึงพอใจในสิ�งที�จนตอ้งการ 
   กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546 : 5) กล่าววา่ ความพึงพอใจของมนุษย ์เป็นการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที�เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที�เราจะทราบว่าบุคคล                  
มีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที�ค่อนขา้งสลบัซบัซ้อน และตอ้งมีสิ�งที�
ตรงต่อความตอ้งการของบุคคล จึงจะทาํให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั5นการสร้างสิ�งเร้าจึงเป็น
แรงจูงใจของบุคคลนั5นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั5น 
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   เกริกชยั เอี�ยมระหงษ ์(2556) สรุปความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็น
ทศันคติที�เป็นนามธรรม เกี�ยวกบัจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกที�บุคคลมีต่อสิ� งใดสิ�งหนึ� ง ไม่สามารถ
มองเห็นรูปร่างได ้นอกจากนี5  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกดา้นบวกของบุคคล ที�มีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง 
อาจจะเกิดขึ5นจากความคาดหวงั หรือเกิดขึ5นก็ต่อเมื�อสิ�งนั5นสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่
บุคคลได้ ซึ� งความพึงพอใจที�เกิดขึ5นสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามค่านิยมและประสบการณ์ของ         
ตวับุคคล 
   จากความหมายที�กล่าวมา สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของมนุษย์
เกี�ยวกบัจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกที�บุคคลมีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได ้สามารถ
สังเกตโดยการแสดงออกที�ค่อนขา้งสลบัซบัซอ้น และตอ้งมีสิ�งที�ตรงต่อความตอ้งการของบุคคล 
 
  5.2 ความสําคัญของความพงึพอใจ 
   ลดัดาวลัย ์แดงใหญ่ (2546 : 115) เสนอว่า ความพึงพอใจจะเป็นตวัชี5 พฤติกรรมที�
สาํคญัของบุคลากร ดงันี5  
   1) ความสามคัคีเป็นหนึ�งใจเดียวกนั 
   2) ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ�งกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
   3) ความตั5งใจเอาใจใส่และรู้จกัรับผดิชอบต่อการปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายแลว้ 
   4) ความรู้สึกห่วงกงัวลต่อผลที�จะเกิดจากการหยุดงานของตน คือ จะไม่ขาดหรือหยุด
งานโดยไม่จาํเป็น 
   5) ความพร้อมที�จะรับอาสาในการปฏิบติังานต่าง ๆ เพื�อประโยชน์ส่วนรวม 
   6) ความพร้อมเพียงในการหมั�นปรึกษาหารือเกี�ยวกบัการเตรียมงานและการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  
   สรุปได้ว่าความพึงพอใจมีความสําคญัทาํให้บุคคลปฏิบติังานได้อย่างมีความสุข มี
ความเชื�อมั�นในตนเอง มีความสําคญัต่อบุคคล งาน และหน่วยงาน ทาํให้งานที�ทาํนั5นเกิดผลสําเร็จ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
  5.3 แนวคิด ทฤษฎ ีเกี�ยวกบัความพงึพอใจ 
   ความพึงพอใจในการทํางานมีความเกี�ยวข้องกับ ความต้องการของมนุษย์และ               
การจูงใจโดยตรง ไดมี้ผูศึ้กษาคน้ควา้และเขียนไวม้ากมาย แต่ในที�นี5 จะขอนาํมากล่าวเฉพาะหลกัการ
และทฤษฎีที�สาํคญัพอสังเขป ดงันี5  



105 

 

   ปิยะภา วรรณสมพร (2556 : 13 - 15) ไดน้าํรายงานของ Kotler and Armstrong (2002) 
ที�กล่าวถึงพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดขึ5นตอ้งมีสิ�งจูงใจ (Motive) หรือแรงขบัดนั (Drive) เป็นความ
ตอ้งการที�กดดันจนมากพอที�จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื�อตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง ซึ� งความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทาง
ชีววทิยา (Biological) เกิดขึ5นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลาํบาก บางอยา่ง
เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (Recognition)         
การยกยอ่ง (Esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (Belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่ อาจจะ    
ไม่มากพอที�จะจูงใจให้บุคคลกระทาํในช่วงเวลานั5น ความตอ้งการกลายเป็นสิ�งจูงใจ เมื�อบุคคล
ไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด  
   โดยทฤษฎีที�ไดรั้บความนิยมมากที�สุดมี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์
และ ทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด ์
   1) ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 
    อบัราฮมั มาสโลว์ (A.H.Maslow) ได้ตั5 งทฤษฎีทั�วไปเกี�ยวกับการจูงใจ โดยมี
สมมติฐานว่ามนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที� สิ5 นสุด เมื�อความต้องการใดได้รับ                      
การตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอยา่งอื�นก็จะเขา้มาแทนที� ความตอ้งการของคนเราอาจจะซํ5 าซ้อน
กนั ความต้องการอย่างหนึ� งอาจจะยงัไม่ทนัหมดไป ความตอ้งการอีกอย่างหนึ� งก็จะเกิดขึ5 นได ้              
ซึ� งความตอ้งการจะเป็นไปตามลาํดบั ดงันี5  
    1.1) ความตอ้งการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั5นพื5นฐาน
ของมนุษย์และเป็นสิ� งจํา เป็นที� สุดสําหรับการดํารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที�อยู่อาศัย 
เครื�องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการการพกัผอ่น และความตอ้งการทางเพศ 
    1.2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความรู้สึกที�ต้องการ               
ความมั�นคงปลอดภยัในชีวติ ทั5งในปัจจุบนัและอนาคต ซึ� งรวมถึงความกา้วหนา้และความอบอุ่นใจ     
    1.3) ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) ความตอ้งการการยอมรับ ตอ้งการ 
ความรักและความเป็นเจา้ของ เมื�อความตอ้งการทางร่างกายและความตอ้งการความปลอดภยั ไดรั้บ               
การตอบสนองแล้ว ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของก็จะเริ�มเป็นสิ�งจูงใจที�สําคญัต่อ
พฤติกรรมของบุคคล ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ หมายถึงความตอ้งการที�จะเขา้
ร่วมและไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บความเป็นมิตรและความรักจากเพื�อนร่วมงาน 
    1.4) ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem Needs) ความตอ้งการการเห็นตนเองมี
คุณค่า ความตอ้งการดา้นนี5  เป็นความตอ้งการระดบัสูงที�เกี�ยวกบั ความอยากเด่นในสังคม ตอ้งการ
ใหบุ้คคลอื�น รวมถึงความเชื�อมั�นในตนเอง ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และเสรีภาพ 
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    1.5) ความตอ้งการให้ตนเองประสบความสําเร็จ (Self-Actualization Needs) ถือ
เป็นความตอ้งการสูงสุดของบุคคล ตอ้งการทาํทุกสิ�งทุกอยา่งไดส้ําเร็จ รวมไปถึงความตอ้งการที�จะ
ทาํความเขา้ใจตนเอง ตามสภาพที�เป็นอยู่ เขา้ใจถึงความสามารถ ความสนใจ ความตอ้งการของ
ตนเอง ยอมรับไดใ้นส่วนที�เป็นจุดอ่อนของตนเอง 
    ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์สรุปไวว้่า บุคคลพยายามที�สร้างความพึงพอใจ
ให้กบัความตอ้งการที�สําคญัที�สุดเป็นอนัดบัแรกก่อน เมื�อความตอ้งการนั5นได้รับความพึงพอใจ 
ความตอ้งการนั5นก็จะหมดลง และเป็นตวักระตุน้ ให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับ           
ความตอ้งการที�สําคญัที�สุดลาํดบัต่อไป ตวัอยา่งคนที�อดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่สนใจ
ต่องานศิลปะชิ5นล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการการยกย่องจากผูอื้�น หรือไม่ตอ้งการ
แมแ้ต่อากาศที�บริสุทธิF  (ความปลอดภยั) แต่เมื�อความตอ้งการแต่ละขั5นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็  
จะมีความตอ้งการในขั5นลาํดบัต่อไป 
   2) ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์ 
    ซิกมนัด ์ฟรอยด ์(S.M.Freud) ตั5งสมมุติฐานวา่ บุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัวา่พลงัทาง
จิตวทิยามีส่วนช่วยสร้างใหเ้กิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบวา่ บุคคลเพิ�มและควบคุมสิ�งเร้าหลายอยา่งสิ�ง
เร้าเหล่านี5อยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งสิ5นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พดูคาํที�ไม่ตั5งใจพูด มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวติกจริตอยา่งมาก 
 
  5.4 การวดัความพงึพอใจ 
   ประภาพนัธ์  พลายจนัทร์ (2546 : 6) กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจนั5น สามารถ            
ทาํไดห้ลายวธีิดงัต่อไปนี5  
   1) วิ ธีการใช้แบบสอบถาม โดยผู ้ออกแบบสอบถามถามเพื�อต้องการทราบ               
ความคิดเห็น ซึ� งสามารถกระทาํไดใ้นลกัษณะกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือก หรือตอบคาํถามอิสระ คาํถาม
ดงักล่าวอาจจะถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ  
   2) วิธีการสัมภาษณ์  เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจทางตรง ซึ� งตอ้งอาศยัเทคนิคและ
วธีิการที�ดีจึงจะไดข้อ้มูลที�เป็นจริง 
   3) วิธีการสังเกต เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้าหมาย  ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีนี5 ตอ้งอาศยัการกระทาํอย่างจริงจงัและ
สังเกตอยา่งมีระแบบแบบแผน 
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   จากหลกัการวดัความพึงพอใจขา้งตน้ ผูศึ้กษาเลือกใช้วิธีการของแบบสอบถาม เพื�อ
ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้  โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
 
  5.5 การสร้างและการหาคุณภาพแบบสอบถามความพงึพอใจ 
   ศูนยก์ารเรียนรู้ทางการวิจยั สํานกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ (2558 : 1 - 12) 
ไดน้าํเสนอหลกัการสร้างและการหาคุณภาพเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั ดงันี5  
   1) เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิยเพื�อพฒันาการเรียนการสอน  
    เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัเพื�อพฒันาการเรียนการสอน โดยทั�วไปมี 2 ประเภท คือ  
    1.1) เครื�องมือที�ใชใ้นการทดลอง (Experimental Tool/Research Tool) สําหรับการ
วิจยัเพื�อพฒันาการเรียนการสอน เครื�องมือประเภทนี5 เป็น “นวตักรรม (Innovation)” สําหรับพฒันา
ตวัแปรตาม หรือเป็นเครื�องมือที�ใชใ้นการจดักระทาํ (Treatment) เพื�อพฒันาตวัแปรตาม  
    1.2) เครื�องมือที�ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล (Data Collection Instrument) สําหรับ
การวจิยั เพื�อพฒันาการเรียนการสอน เครื�องมือประเภทนี5 เป็นเครื�องมือวดัตวัแปรตาม 
   2) เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
    เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยมีหลายประเภท อาจจะเป็น
เครื�องมือวิจยัที�ผูว้ิจยัสร้างขึ5นมาใหม่หรือดดัแปลงเครื�องมือของผูอื้�นที�ศึกษาวิจยัในเรื�องที�คลา้ยกนั 
หรืออาจจะใช้ เครื�องมือที�มีผูอื้�นสร้างไวแ้ล้วทั5งหมดเลยก็ได้ ตวัอย่างเครื�องมือที�ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลการวิจยั เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบ
รายการ แบบสอบถาม แบบบนัทึกขอ้มูล แบบสาํรวจ เป็นตน้ 
   3) การเขียนเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  
    การเขียนเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั ตอ้งระบุรายละเอียด 2 ส่วน คือ  
    3.1) รายละเอียดของเครื�องมือ คือ ระบุประเภท ลกัษณะ ส่วนประกอบ รวมทั5ง
อาจอา้งอิง ถึงแนวคิดหรือทฤษฎีตามลกัษณะเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั  
    3.2) วิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื�องมือ เป็นการระบุขั5นตอนการสร้างและ
วธีิการหาคุณภาพของเครื�องมืออยา่งละเอียด 
   4) ขั@นตอนการสร้างเครื�องมือวจัิยโดยทั�วไป  
    เครื�องมือในการวจิยัโดยทั�วไปมีขั5นตอนการสร้างดงันี5   
    4.1) ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ที�มีความใกลเ้คียงกบัเรื�องที�วจิยั  
    4.2) กาํหนดเครื�องมือที�จะใชร้วบรวมขอ้มูลวา่ควรเป็นเครื�องมือประเภทใดบา้ง  
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    4.3) ศึกษาวธีิการสร้างเครื�องมือที�จะใชใ้นการวิจยั (ตามขอ้ 2) โดยศึกษาจากตาํรา 
เอกสาร และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการวจิยั  
    4.4) กาํหนดวตัถุประสงคข์องการสร้างเครื�องมือดงักล่าว  
    4.5) ระบุเนื5อหาและประเด็นหลกัที�มีความครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั  
    4.6) สร้างเครื�องมือตามประเด็นและเนื5อหาในขอ้ 5  
    4.7) นาํเครื�องมือที�สร้างขึ5นไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื5อหา  
    4.8) ปรับปรุงเครื�องมือตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ  
    4.9) จดัทาํเครื� องมือให้สมบูรณ์ เช่น หากเป็นแบบสอบถามก็ควรจัดพิมพ์ให้
ถูกตอ้งตาม ลกัษณะของแบบสอบถาม ใหมี้ลกัษณะสมบูรณ์สามารถที�จะนาํไปใชไ้ดเ้ลย  
    4.10) ทดลองใช้เครื�องมือดงักล่าว โดยการนาํเครื�องมือไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างที�
ไม่ใช่ กลุ่มเป้าหมายที�ใชศึ้กษาในการวิจยั เพื�อนาํผลการทดสอบใช้ มาตรวจสอบหาคุณภาพ เช่น 
การหาค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก ความตรง และความเที�ยง ของเครื�องมือ  
    4.11) นาํผลที�ไดจ้ากขอ้ 10 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเครื�องมือให้มีความ
เหมาะสมยิ�งขึ5น หากเป็นไปไดก้็ควรที�จะให้ผูเ้ชี�ยวชาญไดช่้วยพิจารณาอีกครั5 งหนึ� ง ก็จะทาํให้ได้
เครื�องมือที�มีคุณภาพ  
    4.12) จดัพิมพ์เครื�องมือวิจยัฉบบัสมบูรณ์ พร้อมทั5งจดัทาํคู่มือการใช้เครื� องมือ
ดงักล่าวดว้ย 
 
   5) ตัวอย่างการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพงึพอใจ 
    แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนรู้ตามโปรแกรมทกัษะชีวิต
สําหรับเยาวชน ใช้แนวคิดตามทฤษฎีลาํดบัขั5นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) และทฤษฎี
ความตอ้งการของอลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer)  
    โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ดา้น รวม 20 ขอ้ คือ  
    (1) ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมและวธีิการสอนของครู   5  ขอ้  
    (2) ความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมกลุ่ม    5  ขอ้  
    (3) ความพึงพอใจต่อพฒันาการของตนเอง    5  ขอ้  
    (4) ความพึงพอใจต่อการนาํความรู้ที�ไดไ้ปใชใ้นชีวติประจาํวนั  5  ขอ้  
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    โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามระดบัความพึงพอใจดงันี5  
    มากที�สุด   5  คะแนน  
    มาก    4  คะแนน  
    ปานกลาง   3  คะแนน  
    นอ้ย   2  คะแนน  
    นอ้ยที�สุด   1  คะแนน  
    
    โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงันี5    
    ค่าเฉลี�ยระหวา่ง   4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที�สุด 
    ค่าเฉลี�ยระหวา่ง   3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
    ค่าเฉลี�ยระหวา่ง   2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
    ค่าเฉลี�ยระหวา่ง   1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
    ค่าเฉลี�ยระหวา่ง   1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยที�สุด 
 
    ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนรู้ตาม
โปรแกรมทกัษะชีวติสาํหรับเยาวชน ตามขั5นตอนดงันี5   
    5.1)  ศึกษาแบบสอบถาม แบบวดั และแบบประเมินจากเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ 
เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  
    5.2)  กาํหนดประเภทของความพึงพอใจ โดยจาํแนกออกเป็น 4 ดา้น คือ ความพึง
พอใจต่อพฤติกรรมและวิธีการสอนของครู ความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมกลุ่ม ความพึงพอใจ
ต่อพฒันาการของตนเอง และความพึงพอใจต่อการนาํความรู้ที�ไดไ้ปใชใ้นชีวติประจาํวนั  
    5.3)  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยให้มีเนื5อหาครอบคลุมนิยาม ของความ
พึงพอใจ 4 ดา้น ดา้นละ 5 ขอ้ รวม 20 ขอ้  
    5.4) นาํแบบสอบถามความพึงพอใจทั5ง 20 ข้อ เสนอคณะกรรมการที�ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ  
    5.5) นาํแบบสอบถามที�ไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อตรวจสอบความ
ตรงเชิง โครงสร้าง (Construct Validity) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ 4 ดา้น พิจารณาความ
สอดคลอ้งระหวา่งรายการ และคาํถามแต่ละขอ้ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงันี5   
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     ใหค้ะแนน    +1  เมื�อ  แน่ใจวา่ขอ้นั5นวดัไดต้รงตามนิยาม  
     ใหค้ะแนน       0  เมื�อ  ไม่แน่ใจวา่ขอ้นั5นวดัไดต้รงตามนิยาม  
     ใหค้ะแนน     -1  เมื�อ  แน่ใจวา่ขอ้นั5นวดัไม่ตรงนิยาม 
 
    5.6)  คดัเลือกขอ้ที�มีค่า IOC ตั5งแต่ 0.5 ขึ5นไปนาํไปใชว้ดัความพึงพอใจ ส่วนขอ้ที�มี
ค่า IOC ตํ�ากวา่ 0.5 นาํไปปรับปรุงตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ และให้ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบอีก
ครั5 งหนึ�ง  
    5.7) นําแบบสอบถามที� ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนัก เ รียนชั5 น
มธัยมศึกษาปีที� 2 ที�ไม่ใช่ กลุ่มตวัอยา่งและเคยเรียนดว้ยโปรแกรมนี5แลว้ จาํนวน 35 คน และนาํมา

วเิคราะห์หาความเที�ยง (α - Coefficient) โดยใชสู้ตรหาสัมประสิทธิF แอลฟา (α- Coefficient) ไดค้่า
ความเที�ยง 0.82 
    สรุปขั5นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ จากการศึกษา
หลกัการและแนวคิดเกี�ยวกบัการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจขา้งตน้ ดงันี5  
    5.1) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ไดแ้ก่ มากที�สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที�สุด กาํหนด
นํ5าหนกัคะแนน 5 4 3 2 1 ตามลาํดบั 
    5.2) นาํไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 
และใหค้ะแนนความสอดคลอ้ง +1 0 และ -1 นาํมาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ให้ไดค้่า
ตั5งแต่ 0.5 ขึ5นไป 

    5.3) นําไปทดลองใช้กับนักเรียนและนํามาวิเคราะห์หาความเที�ยง (α - 
Coefficient) 
 

6. งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
  สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์ และอรรถพล เข็มแดง (2552) ได้ทาํการศึกษา เรื� อง การสร้างและ          
หาประสิทธิภาพของชุดทดลองเพื�อเสริมทกัษะวิชาปฏิบติัวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั โดยการวิจยัครั5 งนี5        
มีจุดมุ่งหมายเพื�อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองเพื�อเสริมทกัษะวิชาปฏิบติัวงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั เพื�อใช้เสริมหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยั
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เครื� องมือที�ใช ้                       
ในการวิจยัครั5 งนี5 ได้แก่ ชุดทดลองเพื�อเสริมทกัษะวิชาปฏิบติัวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ประกอบด้วย 
แหล่งจ่ายไฟ เครื�องกาํเนิดสัญญาณ แผงทดลอง ใบทดลอง และใบประเมินรวม โดยนาํไปทดลองกบั
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กลุ่มตวัอย่าง ซึ� งเป็นนกัศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั5นปีที� 2 ปีการศึกษา 2550 สาขาช่าง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จาํนวน 20 คน เมื�อนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง             
ทาํการทดลองด้วยชุดทดลองเพื�อเสริมทกัษะ วิชาปฏิบติัวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ครบทุกใบทดลอง
แลว้ จึงทาํใบประเมินรวม จากนั5นจึงนาํขอ้มูลต่าง ๆ ที�ไดจ้ากการทาํใบทดลอง และใบประเมินรวม       
ทาํการวิเคราะห์และสรุปผล ผลการวิจยัปรากฏว่า ชุดทดลองเพื�อเสริมทกัษะวิชาปฏิบติัวงจรไฟฟ้า
กระแสสลบัที�สร้างขึ5นมีประสิทธิภาพ 82.81/82.25 ซึ� งสูงกวา่เกณฑที์�กาํหนด 80/80  
  อภิชาติ  เนินพรหม (2553) ไดพ้ฒันาชุดฝึกทกัษะการวดัและอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
สาํหรับผูเ้รียนอาชีวศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการอ่น
ค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิF ทางการเรียนของผูเ้รียนที�จดัการเรียนรู้ชุดฝึก
ทกัษะการวดัและอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ กบัผูเ้รียนที�จดัการเรียนรู้แบบปกติ เพื�อศึกษาความ
คงทนทางการเรียนของผูเ้รียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื�อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนจาก
การจดัการเรียนรู้โดยชุดฝึกทกัษะการวดัและอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ โดยผลการศึกษาพบวา่  
  1) ประสิทธิภาพชุดฝึกทกัษะการวดัและอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ที�ทาํการจดัเรียนรู้
สาํหรับผูเ้รียนอาชีวศึกษา มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.69/81.88 สูงกวา่เกณฑ ์80/80 
  2) ผลสัมฤทธิF ทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการจดัการเรียนรู้โดยชุดฝึก
ทกัษะการวดัและอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
  3) ผลสัมฤทธิF ของผูเ้รียนกลุ่มทดลองที�เรียนรู้โดยชุดฝึกทกัษะการวดัและอ่านค่าเวอร์เนียร์คา
ลิปเปอร์ และผูเ้รียนกลุ่มควบคุมที�เรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
  4) ความคงทนทางการเรียนกลุ่มทดลองที�เรียนโดยชุดฝึกทกัษะการวดัและอ่านค่าเวอร์
เนียร์คาลิปเปอร์กบักลุ่มควบคุมที�เรียนแบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
  5) ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการวดัและอ่านค่าเวอร์
เนียร์คาลิปเปอร์ อยูใ่นระดบัเหมาะสมดี 
  วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร (2554) ได้ทาํการศึกษา เรื� อง ชุดทดลองวงจรและการต่อ
เซลล์ไฟฟ้า โดยการวิจยัครั5 งนี5 มีจุดมุ่งหมายเพื�อพฒันา และศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองร่วมกบัใน
งาน เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิF ทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียนทดลองดว้ยชุดทดลองร่วมกบัใบงาน 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน และเพื�อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อการใช้ชุดทดลองร่วมกบัใบงาน 
เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ชุดทดลองร่วมกบัใบงานและแบบทดสอบสัดผลสัมฤทธิF ทางการเรียน 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั5นปีที� 1 สาขางานไฟฟ้ากาํลงั 
วิทยาลยัสารพดัช่างพระนคร จาํนวน 14 คน ใชก้ลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตวัอยา่งที�เรียนดว้ยชุด
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ทดลองร่วมกบัใบงานมีการสอบวดัดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนและหลงัการเรียน 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิF ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า t-test และวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อหา
ประสิทธิภาพของชุดทดลองดว้ยค่า E1/E2 ผลการวจิยั สรุปไดด้งันี5  
  1) การเรียนด้วยชุดทดลองวงจรและการต่อเซลล์ไฟฟ้าร่วมกบัใบงาน มีประสิทธิภาพ 
84.14/80.14  
  2) นกัเรียนที�เรียนดว้ยชุดทดลองวงจรและการต่อเซลล์ไฟฟ้าร่วมกบัใบงาน มีผลสัมฤทธิF
ทางการเรียนหลงัเรียนเพิ�มขึ5นอยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั .01  
  3) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการใชชุ้ดทดลองวงจรและการต่อเซลล์ไฟฟ้าร่วมกบัใบงาน
ในระดบัมากที�สุด 
  พัชรินทร์  สุวรรณบุตร (2554) ไดท้าํการศึกษา เรื�อง การพฒันาชุดฝึกวิชาออปแอมป์และ
ลิเนียร์ไอซี ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั5นสูง พ.ศ. 2546 โดยการวิจยัครั5 งนี5 มีจุดมุ่งหมาย 
เพื�อพฒันา หาคุณภาพ และหาประสิทธิภาพของชุดฝึกวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั5นสูง พ.ศ. 2546 ชุดฝึกประกอบดว้ยแผงทดลองและใบงานจาํนวน 12 ใบ
งาน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั5นสูง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลยัเทคนิคสระบุรี จาํนวน 20 คน ผลการวิจยัพบวา่ แผงทดลองของชุดฝึกวิชาออปแอมป์และ
ลิเนียร์ไอซี ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั5นสูง พ.ศ. 2546 ที�สร้างขึ5นมีคุณภาพของชุดฝึก
โดยเฉลี�ยอยูใ่นระดบัดีมาก ( X  = 4.86, S.D. = 0.27) และคุณภาพของใบงานโดยเฉลี�ยอยูใ่นระดบัดี
มาก ( X  = 4.88,  S.D. = 0.28) และประสิทธิภาพของชุดฝึก E1/E2 เท่ากบั 82.95/83.35 ซึ� งสูงกวา่
เกณฑ ์80/80 ที�กาํหนดไว ้และเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 
  บัณฑิต  ดวงจันทร์ (2556) ได้ทาํการศึกษา เรื� อง ชุดทดลองตู้เย็นแบบโนฟรอส โดย            
การวิจยัครั5 งนี5 มีจุดมุ่งหมายเพื�อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองตูเ้ยน็แบบโนฟรอส ตาม
หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา กลุ่มตวัอย่างที�ใช้คือ 
นกัศึกษาสาขางานติดตั5งไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั5นปีที� 2 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 
2556 จาํนวน 30 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ชุดการสอนซึ� งประกอบดว้ยคู่มือสอน สื�อการ
เรียนการสอน ในคู่มือการสอนประกอบด้วย ใบเนื5อหาอุปกรณ์การทดลอง ชุดการสอน เหล่านี5
นาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งหลงัจากจบการเรียนการสอน ในแต่ละหวัขอ้ใหน้กัศึกษาทา แบบฝึกหดัใน
หวัขอ้นั5นๆ ทนัทีและเมื�อเรียนจบบทเรียนเรื�องดงักล่าวแลว้ให้นกัศึกษาทาํแบบทดสอบ หลงัจาก
นั5นจึงนาํคะแนนที�ไดจ้ากการทาแบบฝึกหัด และแบบทดสอบมาคาํนวณ หาประสิทธิภาพของชุด
การสอน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าเฉลี�ย, ร้อยละ และ t-test ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี5  



113 

 

  1) ชุดทดลองตู้เย็นแบบโนฟรอส ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย
เทคโนโลยโีปลิเทคนิคลานนา มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.11/84.88 สูงกวา่เกณฑที์�กาํหนด 80/80 
  2) ผลสัมฤทธิF ทางการเรียนจากการเรียนดว้ยชุดทดลองตูเ้ยน็แบบโนฟรอส ทาํให้คะแนน
เฉลี�ยของการทดสอบหลงัเรียนมีค่าสูงกวา่คะแนนเฉลี�ยของการทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .01 
  อภิสิทธิC  สุมาล ี(2556) ไดท้าํการศึกษา เรื�อง การพฒันาชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื�องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน โดยการวิจยัครั5 งนี5 มีจุดมุ่งหมายเพื�อการพฒันาชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื�องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนใชใ้นการเรียนการสอนวชิาเครื�องทาํความเยน็และปรับอากาศ 2 และหาประสิทธิภาพ
ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื� องปรับอากาศแบบแยกส่วน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิF ของคะแนนทดสอบ       
ก่อนเรียนกบัคะแนนทดสอบหลงัเรียน และศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อชุดฝึกวงจรไฟฟ้า
เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั  คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.2) แผนกวิชาไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ จาํนวน 24 คน โดยใช้
ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื�อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิF ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี5   
  1) ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื� องปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื�อใช้ในการเรียนการสอนวิชา 
เครื�องทาํความเยน็และปรับอากาศ 2 ที�สร้างขึ5น มีประสิทธิภาพเท่ากบั 73.00/73.80 สูงกวา่เกณฑ ์      
ที�กาํหนด 70/70 
  2) ผลสัมฤทธิF ทางการเรียนของนักเรียนที�เรียนด้วยชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื�องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน พบว่า นักเรียนที� เรียนโดยชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื� องปรับอากาศแบบแยกส่วน                       
มีผลสัมฤทธิF ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
  3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยรวม  
ในระดบัมาก 
  เกษม  ถือสัตย์เที�ยง (2556) ได้สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชามอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั (2104-2108) เรื�อง การต่อคอล์ยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ตามหลกัสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. กลุ่ม
ตวัอย่างที�ใช ้คือ นกัเรียนสาขางานไฟฟ้ากาํลงั ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั5นปีที� 2 ห้อง 9 ภาค
เรียนที� 1 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 38 คน พบวา่ 
  1) ชุดการสอนวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั (2104-2108) เรื� อง “การต่อคอล์ยมอเตอร์        
1 เฟส” ที�สร้างขึ5นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.03/84.83 ซึ� งสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ที�กาํหนดไว ้ 
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  2) ผลสัมฤทธิF ทางการเรียนจากการเรียนด้วยชุดการสอน ทําให้คะแนนเฉลี�ยของ                
การทดสอบหลงัเรียนมีค่าสูงกวา่คะแนนเฉลี�ยของการทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนบัสําคญัทางสถิติ
ที�ระดบั .01 
  วิทยาลัยเทคนิคแพร่  (2558) ไดท้าํการศึกษา เรื�อง การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด
สื�อมลัติมิเตอร์ เพื�อแกไ้ขปัญหาการสอนการใช้ มลัติมิเตอร์ขนาดจริงที�มีขนาดเล็ก ตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
วทิยาลยัเทคนิคแพร่ สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา โดยการวิจยัครั5 งนี5 มีจุดมุ่งหมาย
เพื�อการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดสื� อมัลติมิเตอร์ เพื�อแก้ไขปัญหาการสอนการใช ้              
มลัติมิเตอร์ขนาดจริงที�มีขนาดเล็ก ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา การดําเนินการโครงการใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั5นปีที� 1 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2557 
จาํนวน 20 คน โดยให้กลุ่มตวัอย่างใช้ชุดสื�อมลัติมิเตอร์ เสร็จแลว้ให้นกัเรียนตอบแบบสอบแบบ
ความพึงพอใจในการใช้ชุดสื�อมลัติมิเตอร์ ผลการดาํเนินการวิจยั พบว่าชุดสื�อมลัติมิเตอร์ ผูใ้ช้มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก โดยมีค่าเฉลี�ย 4.34 
  จากการศึกษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่การพฒันาและทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะ
ช่วยแก้ปัญหาและเพิ�มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูผู ้สอนช่วยให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเนื5อหาในบทเรียนไดก้ระจ่างยิ�งขึ5น 
ช่วยลดภาระครู เพราะมีการจดัเตรียมลาํดบัขั5นเรียบร้อยแลว้ ช่วยในการสอนนักเรียนที�มีอตัรา    
การเรียนรู้ ความสามารถ หรือความสนใจแตกต่างกนั ช่วยรักษามาตรฐานการเรียนรู้ชุดฝึกทกัษะ
ช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนจากรูปแบบการทดสอบที�หลากหลาย และใช้ได้กับทุกระดับ
การศึกษา 
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บทที� 3 

วธีิดําเนินการศึกษา 
 

การพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนักเรียน  
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวชิาช่างไฟฟ้า กาํหนดวธีิดาํเนินการศึกษา ดงันี/  

1. ประชากร 
2. เครื3องมือที3ใชใ้นการศึกษา 
3. การสร้างเครื3องมือที3ใชใ้นการศึกษา 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6. สถิติที3ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากร 
ประชากรที3ใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) ชั/นปีที3 2 กลุ่ม 5 - 6 วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ที3เรียนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ            
ภาคเรียนที3 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 32 คน   
 

เครื�องมอืที�ใช้ในการศึกษา 
เครื3 องมือที3ใช้ในการศึกษา เรื3 อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
ประกอบดว้ย ชุดสื3อและนวตักรรมการเรียนการสอน  และเครื3องมือวดัและประเมินผลการศึกษา 
ดงันี/  

1. ชุดสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน   
1.1 ชุดสื3อและนวตักรรมการเรียนการสอนที3จดัทาํขึ/นครั/ งนี/  ใช้ชื3อว่า “ชุดฝึกทกัษะ                  

การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวชิาช่างไฟฟ้า” ประกอบดว้ยชุดฝึกทกัษะทั/งหมดจาํนวน 5 ชุด  ดงันี/  

ชุดที3   1    ซิงเกิลเฟสมอเตอร์       
ชุดที3   2    คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
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ชุดที3   3    เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์       
ชุดที3   4    ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์       
ชุดที3   5    รีพลัชั3นมอเตอร์ 

1.2 คู่มือการสร้างชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
แสดงเนื/อหาเกี3ยวกบัการจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเครื3องมือสําหรับการสร้าง

ชุดฝึกทกัษะ รายละเอียดขั/นตอนการสร้าง ภาพประกอบ คาํอธิบาย รายละเอียดอกัษรย่อต่าง ๆ 
ภายในวงจร ข้อเสนอแนะ และขอ้ควรระวงัในการจดัสร้างชุดฝึกทกัษะ เพื3อนําไปใช้ประกอบ            
การสร้างชุดฝึกทกัษะทุกชุดไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์เช่นเดียวกนักบัตน้แบบ 

1.3 คู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส (สําหรับ
ครูผูส้อน) 

แสดงเนื/อหาเกี3ยวกบัคาํแนะนาํการใช้ชุดฝึกทกัษะสําหรับครูผูส้อน ใบความรู้       
ใบงาน เครื3องมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน แบบประเมินผล
การปฏิบติังาน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
แนวคาํตอบและผลการทดลอง 

1.4 คู่มือนกัเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั           
1 เฟส 

แสดงเนื/อหาเกี3ยวกบัคาํแนะนาํการใชชุ้ดฝึกทกัษะสําหรับนกัเรียน แบบทดสอบ
ก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกหัด (ทบทวนความรู้) ใบงาน แบบบันทึกผลการทดลอง และ
แบบทดสอบหลงัเรียน 

1.5 ใบความรู้ 
การจดัทาํใบความรู้ ครอบคลุมเนื/อหาในชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 ดงันี/  
1) ใบความรู้ที3   1  เรื3อง  สปลิตเฟสมอเตอร์       
2) ใบความรู้ที3   2  เรื3อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
3) ใบความรู้ที3   3  เรื3อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์       
4) ใบความรู้ที3   4  เรื3อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์       
5) ใบความรู้ที3   5  เรื3อง  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

1.6 ใบงาน 
เพื3อกาํหนดกิจกรรมใหน้กัเรียนปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 ดงันี/  
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1) ใบงานที3 1 เรื3อง การต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ 
2) ใบงานที3 2 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุเมื3อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ                  

สปลิตเฟสมอเตอร์ 
3) ใบงานที3 3 เรื3อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์   
4) ใบงานที3 4 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุเมื3อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ                   

คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
5) ใบงานที3 5 เรื3อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์   
6) ใบงานที3 6 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุเมื3อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ                        

คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
7) ใบงานที3 7 เรื3อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
8) ใบงานที3 8 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุเมื3อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ                        

คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
9) ใบงานที3 9 เรื3อง การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์  
10) ใบงานที3 10 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุเมื3อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ              

เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
11) ใบงานที3 11 เรื3อง การต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  
12) ใบงานที3 12 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุเมื3อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ                    

ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
13) ใบงานที3 13 เรื3อง การต่อวงจรรีพลัชั3นมอเตอร์  
14) ใบงานที3 14 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุเมื3อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ

รีพลัชั3นมอเตอร์ 
 
2. เครื�องมือวดัและประเมินผลการศึกษา 

เครื3องมือวดัและประเมินผลการศึกษาจดัทาํขึ/นเพื3อใช้สําหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม
วตัถุประสงค์ของการศึกษา ไดแ้ก่ การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ตามเกณฑ ์80/80  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิN ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลงัเรียน โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส และการศึกษา 
ความพึงพอใจของนกัเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส  เครื3องมือที3ใชว้ดัและประเมินผลการศึกษา  ดงันี/  
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2.1  แบบประเมินผลการปฏิบติังานโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส  

แบบประเมินผลการปฏิบติังาน โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5  ประกอบดว้ยแบบประเมินผลการปฏิบติังาน จาํนวน 14 ฉบบั 
ใชป้ระเมินผลการปฏิบติังาน ตามใบงานที3 1 – ใบงานที3 14  ดงันี/  

1) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 1 เรื3อง การต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ 
2) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 2 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์         

ไม่หมุนและการแกไ้ขของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใบงานที3 3 เรื3 อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์

สตาร์ทมอเตอร์   
4) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 4 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์          

ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
5) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 5 เรื3 อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์

สตาร์ทและรันมอเตอร์   
6) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 6 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์          

ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
7) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 7 เรื3 อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รัน

มอเตอร์ 
8) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 8 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์          

ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
9) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 9 เรื3อง การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
10)  แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 10 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์           

ไม่หมุนและการแกไ้ขของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
11) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 11 เรื3อง การต่อวงจรยูนิเวอร์แซล 

มอเตอร์  
12) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 12 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์                

ไม่หมุนและการแกไ้ขของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
13)  แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 13 เรื3อง การต่อวงจรรีพลัชั3นมอเตอร์  
14)  แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 14 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์                

ไม่หมุนและการแกไ้ขของรีพลัชั3นมอเตอร์ 
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2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิN ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิN ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน ซึ3 งเป็นขอ้สอบ               
ชุดเดียวกันที3นํามาสลับข้อและสลับตัวเลือก แบบทดสอบที3ใช้ว ัดผลสัมฤทธิN ทางการเรียน 
ครอบคลุมเนื/อหาทั/งหมด 5 เรื3อง ดงันี/  

1) แบบทดสอบก่อนเรียน 
1.1) แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที3  1  เรื3อง  สปลิตเฟสมอเตอร์ 
1.2) แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที3  2  เรื3อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
1.3) แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที3  3  เรื3อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
1.4) แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที3  4  เรื3อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
1.5) แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที3  5  เรื3อง  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

2) แบบทดสอบหลงัเรียน 
2.1) แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที3  1  เรื3อง  สปลิตเฟสมอเตอร์ 
2.2) แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที3  2  เรื3อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
2.3) แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที3  3  เรื3อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
2.4) แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที3  4  เรื3อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
2.5) แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที3  5  เรื3อง  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึก
ทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส   

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึก
ทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส มีทั/งหมด 5 ฉบบั แยกตามชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 1 – 
ชุดที3 5 ดงันี/  

1) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที3มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช ้              
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที3 1  ซิงเกิลเฟสมอเตอร์   

2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที3มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช ้          
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที3 2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที3มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช ้          
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที3 3  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์   
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4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที3มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช ้         
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที3 4  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์   

5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที3มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช ้           
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที3 5  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

 

การสร้างเครื�องมอืที�ใช้ในการศึกษา 
การสร้างเครื3องมือที3ใชใ้นการศึกษา ดาํเนินการตามกระบวนการขั/นตอนสําคญั 4 ขั/นตอน 

ไดแ้ก่  ขั/นวิเคราะห์ ขั/นออกแบบ ขั/นพฒันา และขั/นทดลองใช ้ แยกตามประเภทเครื3องมือที3ใชใ้น
การศึกษา  ไดแ้ก่ ชุดสื3อและนวตักรรมการเรียนการสอน และเครื3องมือวดัและประเมินผลการศึกษา  
ดงัต่อไปนี/  

1. การสร้างชุดสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน   
การสร้างชุดสื3อและนวตักรรมการเรียนการสอน ประกอบดว้ย ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจร

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 เอกสารคู่มือการสร้างชุดฝึกทกัษะ คู่มือการใช้
ชุดฝึกทกัษะ (สาํหรับครูผูส้อน) และคู่มือการใชส้าํหรับนกัเรียน  ดาํเนินการสร้างตามขั/นตอนดงันี/  

1.1 ขั*นวเิคราะห์  
1) ศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 สาขาวิชา    

ช่างไฟฟ้า 
2) ศึกษาจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคาํอธิบายรายวิชา มอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลบั (2104-2108) ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556  
สาขาวชิาช่างไฟฟ้า 

2.1) จุดประสงคร์ายวชิา 
2.1.1) เพื3อให้มีความเขา้ใจ ชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบของมอเตอร์           

1 เฟส และ 3 เฟส 
2.1.2) เพื3อให้มีความเข้าใจ หลักการทาํงาน คุณลักษณะของมอเตอร์            

1 เฟส และ 3 เฟส 
2.1.3) เพื3อให้มีความเข้าใจ การเริ3 มเดิน การกลับทิศทางการหมุน              

การหยดุมอเตอร์ การนาํไปใชง้าน และการบาํรุงรักษา 
 
2.1.4) เพื3อให้มีทกัษะในการตรวจซ่อม พนัมอเตอร์ บาํรุงรักษามอเตอร์                

1 เฟส และ 3 เฟส 
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2.1.5) เพื3อใหมี้กิจนิสัยในการทาํงาน 
2.2) มาตรฐานรายวชิา 

2.2.1) เขา้ใจหลกัการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดต่างๆ  
2.2.2) เลือกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัตรงตามลกัษณะงาน 
2.2.3) ซ่อมบาํรุงรักษาและทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 

2.3) คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติั หลกัการทาํงาน ชนิด โครงสร้าง และส่วนประกอบของ

มอเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส  คุณลกัษณะ  การเริ3มเดิน  การกลบัทิศทางการหมุน  การหยุดมอเตอร์ 
การนาํไปใชง้านและการบาํรุงรักษา  การพนัและการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  

3) ศึกษาเนื/อหา เรื3อง การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ให้ตรงตาม 
จุดประสงคร์ายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคาํอธิบายรายวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั เพื3อนาํไป
กาํหนดเนื/อหาในชุดฝึกทกัษะต่อไป 

1.2 ขั*นออกแบบ 
การออกแบบชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับ

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวชิาช่างไฟฟ้า  ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการดงันี/  
1) ศึกษาเอกสารและคู่มือการสร้างชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลบั 1 เฟส จากหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีของนกัการศึกษาและงานวจิยัที3เกี3ยวขอ้ง   
2) กาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ที3เป็นเป้าหมายหลกัของการสร้างชุดฝึกทกัษะ

การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับฝึกทกัษะและเพิ3มสมรรถนะการปฏิบติังาน 
ใหก้บันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวชิาช่างไฟฟ้า   

3) กาํหนดโครงสร้างด้านเนื/อหา (ภาคทฤษฎี) เพื3อให้สอดคล้องสัมพนัธ์กับ       
การสร้างตวัแบบชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ดงันี/  

3.1) ส่วนประกอบและหลกัการทาํงานของสปลิตเฟสมอเตอร์ การต่อวงจร
ขดลวดภายใน การเริ3มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุ
เมื3อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ขปัญหา 

3.2) ส่วนประกอบและหลกัการทาํงานของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ การต่อวงจร
ขดลวดภายใน การเริ3มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุ
เมื3อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ขปัญหา 



122 
 

3.3) ส่วนประกอบและหลกัการทาํงานของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ การต่อวงจร
ขดลวดภายใน การเริ3มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุ
เมื3อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ขปัญหา 

3.4) ส่วนประกอบและหลกัการทาํงานของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ การต่อวงจร
ขดลวดภายใน การเริ3มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุ
เมื3อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ขปัญหา 

3.5) ส่วนประกอบและหลักการทํางานของรีพัลชั3นมอเตอร์ การต่อวงจร
ขดลวดภายใน การเริ3มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุ
เมื3อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ขปัญหา 

4) กาํหนดโครงสร้างด้านกิจกรรม (ภาคปฏิบติั) เพื3อให้สอดคล้องสัมพนัธ์กับ        
การใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ดงันี/  

4.1) การต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและ
การแกไ้ขของสปลิตเฟสมอเตอร์ 

4.2) การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์              
ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 

4.3) การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ การตรวจหาสาเหตุ
มอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 

4.4) การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุน
และการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

4.5) การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและ
การแกไ้ขของ เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

4.6) การต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและ
การแกไ้ขของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 

4.7) การต่อวงจรรีพลัชั3นมอเตอร์ การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและ          
การแกไ้ขของรีพลัชั3นมอเตอร์ 

5) กําหนดตัวแบบสื3 อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมและ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ โครงสร้างดา้นเนื/อหา (ทฤษฎี) และโครงสร้างดา้นกิจกรรม 
(ภาคปฏิบติั) ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ประกอบดว้ยชุดฝึกทกัษะ จาํนวน 5 ชุด ดงันี/  
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5.1) ชุดที3  1   ซิงเกิลเฟสมอเตอร์   
ใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนและฝึกทกัษะในเรื3องต่อไปนี/  
(1) การต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์  
(2) การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของสปลิตเฟส

มอเตอร์ 
(3) การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์  
(4) การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของคาปาซิเตอร์

สตาร์ทมอเตอร์ 
(5) การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
(6) การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของคาปาซิเตอร์

สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
5.2) ชุดที3  2   คาปาซิเตอร์มอเตอร์   

ใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนและฝึกทกัษะในเรื3องต่อไปนี/  
(1) การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
(2) การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์รัน

มอเตอร์ 
5.3) ชุดที3  3   เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์   

ใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนและฝึกทกัษะในเรื3องต่อไปนี/  
(1) การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
(2) การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของเช็ดเด็ดโพล  

มอเตอร์ 
5.4) ชุดที3  4   ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์   

ใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนและฝึกทกัษะในเรื3องต่อไปนี/  
(1) การต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
(2) การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของยูนิเวอร์แซล 

มอเตอร์ 
5.5) ชุดที3  5   รีพลัชั3นมอเตอร์ 

ใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนและฝึกทกัษะในเรื3องต่อไปนี/  
(1) การต่อวงจรรีพลัชั3นมอเตอร์ 
(2) การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของรีพลัชั3นมอเตอร์ 
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6) กาํหนดโครงสร้างของชุดฝึกทกัษะแต่ละชุด ประกอบดว้ย 
6.1) ชุดสื3อ 

(1) อุปกรณ์ภายนอก อุปกรณ์ป้องกนัไฟรั3ว 
(2) สวติซ์เปิด-ปิด 
(3) แผงวงจรภายในของสวติซ์มอเตอร์ 

6.2) คู่มือการสร้างชุดสื3อ  ไดแ้ก่ 
(1) การจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเครื3องมือ 
(2) ขั/นตอนการสร้างชุดสื3อ และภาพประกอบ 
(3) รายละเอียดคาํอธิบายอกัษรยอ่ต่าง ๆ ภายในวงจร 
(4) ขอ้เสนอแนะและขอ้ควรระวงัในการจดัสร้างชุดสื3อ 

6.3) คู่มือการใชชุ้ดสื3อ (สาํหรับครูผูส้อน) 
(1) คาํแนะนาํการใชชุ้ดฝึกทกัษะ 
(2) แบบทดสอบก่อนเรียน  
(3) ใบความรู้ 
(4) แบบฝึกหดั 
(5) ใบงาน  
(6) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน 
(7) แบบทดสอบหลงัเรียน  
(8) เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 
(9) เฉลยแบบฝึกหดั 
(10) เฉลยผลการทดลอง  

6.4) คู่มือนกัเรียน 
(1) คาํแนะนาํการใชชุ้ดฝึกทกัษะ 
(2) แบบทดสอบก่อนเรียน  
(3) ใบความรู้ 
(4) แบบฝึกหดั (ทบทวนความรู้) 
(5) ใบงาน  
(6) แบบทดสอบหลงัเรียน  

7) ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส แต่ละชุด  ดงัแผนภูมิต่อไปนี/  
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แผนภาพที� 2  รูปแบบการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
 

   ทดสอบความรู้ก่อนเรียน    
         
   แนะนาํการใชชุ้ดฝึกทกัษะ    
         
   ศึกษาใบความรู้    
         

   
ปฏิบติักิจกรรมฝึกทกัษะ 

ตามใบงาน 
   

         
   ส่งผลการทดลอง/ชิ/นงาน    
         
   ผลการทดลองถูกตอ้ง    

                   ใช่     
   ทดสอบความรู้หลงัเรียน    
         
ผา่นเกณฑก์ารทดสอบ  ไม่ผา่นเกณฑก์ารทดสอบ 
         

ศึกษาชุดฝึกทกัษะ 
เรื3องต่อไป 

     

 
8) ตามแผนภาพขา้งตน้ อธิบายรูปแบบการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจร

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5  ตามขั/นตอนดงันี/  
8.1) นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน โดยทาํใหค้รบทุกขอ้และทาํดว้ยตนเอง 
8.2) ส่งแบบทดสอบก่อนเรียนใหค้รูตรวจคาํตอบและบนัทึกผลคะแนนรายคน 
8.3) ครูแนะนําการใช้ชุดฝึกทักษะ วสัดุ อุปกรณ์ แผงวงจร ข้อควรปฏิบัติ

ระหวา่งการปฏิบติักิจกรรม รวมถึงขอ้ควรระวงัและขอ้มูลอื3นที3จาํเป็น 
8.4)  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ในชุดฝึกทกัษะใหเ้ขา้ใจ 

ไม่ใช่ 
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8.5) นกัเรียนศึกษาใบงาน และลงมือปฏิบติักิจกรรมตามใบงาน 
8.6) นกัเรียนบนัทึกผลการทดลอง และส่งผลงาน/ชิ/นงานตามกาํหนด 
8.7) ครูตรวจบนัทึกผลการทดลอง และผลงาน/ชิ/นงานของนกัเรียน  

(1) บนัทึกผลการทดลองถูกตอ้ง และผลงาน/ชิ/นงานถูกตอ้ง ถือว่าผ่าน
ตามเกณฑที์3กาํหนด ใหท้าํกิจกรรมขั/นต่อไป  

(2) บนัทึกผลการทดลองไม่ถูกตอ้ง และ/หรือ ผลงาน/ชิ/นงานไม่ถูกตอ้ง 
ใหก้ลบัไปศึกษาใบความรู้ และเริ3มตน้การปฏิบติักิจกรรมตามกระบวนการทั/งหมดอีกครั/ ง 

8.7) นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน โดยทาํใหค้รบทุกขอ้และทาํดว้ยตนเอง 
8.8) ส่งแบบทดสอบหลงัเรียนใหค้รูตรวจคาํตอบและบนัทึกผลคะแนนรายคน 

(1) นกัเรียนไดค้ะแนนตั/งแต่ร้อยละ 70 ขึ/นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ระดบัดี 
ใหศึ้กษาชุดฝึกทกัษะเรื3องต่อไป 

(2) นกัเรียนไดค้ะแนนทดสอบหลงัเรียนตํ3ากว่าร้อยละ 70 ถือว่าไม่ผ่าน 
ให้กลบัไปศึกษาใบความรู้ และทบทวนการปฏิบติักิจกรรมทั/งหมดที3ผ่านมา และทาํแบบทดสอบ
หลงัเรียนอีกครั/ ง และวดัผลการเรียนรู้ใหม่ 

1.3 ขั*นพฒันา 
1) สร้างสื3อและนวตักรรมการเรียนการสอน ตามรูปแบบที3กาํหนดไว ้ดงันี/  

1.1) สร้างชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จาํนวน 5 ชุด ประกอบชิ/นส่วน
ภายนอก และติดตั/งแผงวงจรภายใน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (รูปถ่ายระหว่างการสร้างชุดฝึกทกัษะ 
แสดงไวใ้น ภาคผนวก จ หนา้ 747 – 751) ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
ที3สร้างเสร็จสมบูรณ์แลว้ ประกอบดว้ยชุดฝึกทกัษะจาํนวน 5 ชุด ดงันี/  (รูปถ่ายชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 1 – 
ชุดที3 5 แสดงไวใ้น ภาคผนวก ข ส่วนที3 1.1 หนา้ 205 - 216) 

ชุดที3   1    ซิงเกิลเฟสมอเตอร์       
ชุดที3   2    คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
ชุดที3   3    เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์       
ชุดที3   4    ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์       
ชุดที3   5    รีพลัชั3นมอเตอร์ 

1.2) จดัทาํคู่มือการสร้างชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ            
1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 โดยแสดงเนื/อหาเกี3ยวกบัการจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเครื3องมือสําหรับ
การสร้างชุดฝึกทกัษะ รายละเอียดขั/นตอนการสร้าง ภาพประกอบ คาํอธิบาย รายละเอียดอกัษรย่อ
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ต่าง ๆ ภายในวงจร ขอ้เสนอแนะและขอ้ควรระวงัในการจดัสร้างชุดฝึกทกัษะ เพื3อนาํไปใชป้ระกอบ 
การสร้างชุดฝึกทกัษะทุกชุดไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์เช่นเดียวกนักบัตน้แบบ (รูปถ่ายคู่มือการสร้าง
ชุดฝึกทกัษะ แสดงไวใ้น ภาคผนวก ข ส่วนที3 1.2 หนา้ 217 - 218) 

1.3) จดัทาํคู่มือการใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
(สําหรับครูผูส้อน) แสดงเนื/อหาเกี3ยวกบัคาํแนะนาํการใชชุ้ดฝึกทกัษะสําหรับครูผูส้อน ใบความรู้       
ใบงาน เครื3องมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน แบบประเมินผล
การปฏิบติังาน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
แนวคาํตอบและผลการทดลอง  (รูปถ่ายคู่มือการใชชุ้ดฝึกทกัษะ แสดงไวใ้น ภาคผนวก ข ส่วนที3 1.3 
หนา้ 219 – 220) 

1.4) จดัทาํคู่มือนกัเรียนประกอบการใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส แสดงเนื/อหาเกี3ยวกบัคาํแนะนาํการใชชุ้ดฝึกทกัษะสําหรับนกัเรียน แบบทดสอบ
ก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกหัด (ทบทวนความรู้) ใบงาน แบบบันทึกผลการทดลอง และ
แบบทดสอบหลงัเรียน (รูปถ่ายคู่มือนกัเรียน แสดงไวใ้น ภาคผนวก ข ส่วนที3 1.4 หนา้ 221 - 222) 

1.5) จดัทาํใบความรู้ ครอบคลุมเนื/อหาในชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 ดงันี/  (รายละเอียด แสดงไวใ้น ภาคผนวก ข ส่วนที3 1.5 
หนา้ 223 - 283) 

ใบความรู้ที3   1  เรื3อง  สปลิตเฟสมอเตอร์       
ใบความรู้ที3   2  เรื3อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
ใบความรู้ที3   3  เรื3อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์       
ใบความรู้ที3   4  เรื3อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์       
ใบความรู้ที3   5  เรื3อง  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

1.6) จดัทาํใบงาน สําหรับกาํหนดกิจกรรมการปฏิบติังาน โดยใช้ชุดฝึกทกัษะ
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 (รายละเอียด แสดงไวใ้น ภาคผนวก ข 
ส่วนที3 1.6 หนา้ 284 - 353) ดงันี/  

ใบงานที3 1 เรื3อง การต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ 
ใบงานที3 2 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของ         

สปลิตเฟสมอเตอร์ 
ใบงานที3 3 เรื3อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์   
ใบงานที3 4 เรื3 อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของ         

คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
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ใบงานที3 5 เรื3อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์   
ใบงานที3 6 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ            

คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
ใบงานที3 7 เรื3อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
ใบงานที3 8 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ         

คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
ใบงานที3 9 เรื3อง การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์  
ใบงานที3 10 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ 

เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
ใบงานที3 11 เรื3อง การต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  
ใบงานที3 12 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ        

ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
ใบงานที3 13 เรื3อง การต่อวงจรรีพลัชั3นมอเตอร์  
ใบงานที3 14 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ

รีพลัชั3นมอเตอร์ 
2) ศึกษาเอกสารการกาํหนดมาตรฐานสื3อและนวตักรรมการเรียนการสอน ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาํหนดแนวทางการตรวจคุณภาพสื3อและนวตักรรม 
การเรียนการสอน ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ ดงันี/  

2.1) การประเมินมาตรฐานขั/นตน้ของชุดสื3อ มีประเด็นพิจารณา ดงันี/  
(1) มาตรฐานทั3วไป 
(2) มาตรฐานเฉพาะ 
กาํหนดคุณภาพของการประเมินเป็น 2 ระดบั คือ ผา่น และ ไม่ผา่น 

2.2) การประเมินดา้นเทคนิคการผลิตของชุดสื3อ มีประเด็นพิจารณา ดงันี/  
(1) ตวัสื3อ 
(2) ภาษา 
(3) ลกัษณะทางกายภาพ 
(4) การมีส่วนร่วมกิจกรรมในบทเรียนของผูเ้รียน 
(5) ความสะดวกในการนาํไปใช ้การจดัเก็บ และบาํรุงรักษา 
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กาํหนดคุณภาพของการประเมินเป็น 5 ระดบั คือ  
1 หมายถึง นอ้ยที3สุด 
2 หมายถึง นอ้ย 
3 หมายถึง ปานกลาง 
4 หมายถึง มาก 
5 หมายถึง มากที3สุด 

2.3) การประเมินดา้นเนื/อหาของคู่มือการใช้ คู่มือนกัเรียน ใบงาน มีประเด็น
พิจารณา ดงันี/  

(1) เนื/อหา 
(2) ภาพ 
(3) ภาษา 
(4) การมีส่วนร่วมกิจกรรมในบทเรียนของผูเ้รียน 
(5) การประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
กาํหนดคุณภาพของการประเมินเป็น 5 ระดบั คือ  

1 หมายถึง นอ้ยที3สุด 
2 หมายถึง นอ้ย 
3 หมายถึง ปานกลาง 
4 หมายถึง มาก 
5 หมายถึง มากที3สุด 

2.4) เงื3อนไขการประเมิน 
(1) ตอ้งผา่นการพิจารณาขั/นตน้ (มาตรฐานทั3วไป มาตรฐานเฉพาะ) และ

ไดรั้บการประเมินใหผ้า่นทุกรายการ 
(2) ด้านเทคนิคการผลิต องค์ประกอบย่อยของหัวข้อที3พิจารณาต้อง

ไดรั้บการประเมินในระดบัมากหรือมากที3สุด 
(3) ด้านเนื/ อหา องค์ประกอบย่อยของหัวข้อที3พิจารณาต้องได้รับ                

การประเมิน ในระดบัมากหรือมากที3สุด 
3) สร้างแบบประเมินคุณภาพสื3 อและนวตักรรมการเรียนการสอน เพื3อให้

ผูเ้ชี3ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
1 เฟส ชุดที3 1 - ชุดที3 5 รวมถึง เอกสารที3เกี3ยวขอ้ง ดงันี/  
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3.1) แบบประเมินมาตรฐานขั/นตน้ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 (รายละเอียดแสดงไวใ้น ภาคผนวก ค ส่วนที3 1.1 หนา้ 456 - 466)  
ประกอบดว้ยรายการประเมิน ดงันี/   

(1) มาตรฐานทั3วไป 
(1.1) สอดคล้องและตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(1.2) ไม่ละเมิดลิขสิทธิN ทางปัญญา 
(1.3) มีรายละเอียดวสัดุ/หรือคู่มือผูเ้รียน/คู่มือครู/คู่มือทางเทคนิค/

คู่มือการใชง้าน เอกสารคาํแนะนาํ 
(1.4) ไม่ขดัต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม และ

ความมั3นคงของชาติ 
(1.5) มีความมั3นคงแขง็แรง 

(2) มาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื3อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) 
(2.1) มีลกัษณะเป็นสื3อ 3 มิติ 
(2.2) มีชิ/นส่วนโดยรวมที3บอกรายละเอียด ที3ระบุแยกออกจากกนั 

หรือประกอบเขา้ดว้ยกนั หรือเคลื3อนไหวได ้หรือสร้างสรรคเ์ป็นชิ/นงานใหม่ๆ ได ้
(2.3) มีขนาด นํ/าหนกั เหมาะสมกบัการใชง้าน 
(2.4) ใชว้สัดุเหมือน หรือคลา้ยของจริง 
(2.5) มีขนาด รูปร่าง ที3สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั 
(2.6) มีสีสัน/กระบวนการ น่าสนใจ 
(2.7) สามารถตรวจปรับความเขา้ใจกบัของจริงได ้
(2.8) มีความคงทนถาวร 

กาํหนดคุณภาพของการประเมินเป็น 2 ระดบั คือ ผา่น และ ไม่ผา่น 
3.2) แบบประเมินด้านเทคนิคการผลิตของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ค ส่วนที3 1.2 หนา้ 467 - 
477)  ประกอบดว้ยรายการประเมิน ดงันี/   

(1) ตวัสื3อ 
(1.1) สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
(1.2) มีความทนัสมยั 
(1.3) เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 
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(1.4) ลกัษณะถูกตอ้งตรงตามเนื/อหา 
(1.5) สามารถแสดงผลไดถู้กตอ้ง 

(2) ภาษา 
(2.1) ชดัเจนเขา้ใจง่าย 
(2.2) ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 

(3) ลกัษณะทางกายภาพ 
(3.1) มีความคงทนแขง็แรง 
(3.2) เหมาะสมกบัการใชง้าน 
(3.3) มีความปลอดภยัในการใชง้าน 

(4) การมีส่วนร่วมกิจกรรมในบทเรียนของผูเ้รียน 
(5) ความสะดวกในการนาํไปใช ้ การจดัเก็บและบาํรุงรักษา 
กาํหนดคุณภาพของการประเมินเป็น 5 ระดบั คือ  

1 หมายถึง นอ้ยที3สุด 
2 หมายถึง นอ้ย 
3 หมายถึง ปานกลาง 
4 หมายถึง มาก 
5 หมายถึง มากที3สุด 

3.3) แบบประเมินดา้นเนื/อหาของคู่มือการใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 (รายละเอียดแสดงไวใ้น ภาคผนวก ค ส่วนที3 1.3 หนา้ 478 
- 488) ประกอบดว้ยรายการประเมิน ดงันี/       

(1) การนาํเสนอเนื/อหา 
(1.1) ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
(1.2) มีขั/นตอนจากง่ายไปหายาก 
(1.3) เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 
(1.4) มีความทนัสมยั 
(1.5) มีความชดัเจนของเนื/อหา 
(1.6) ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 

(2) ภาพ 
(2.1) สื3อความหมายไดต้รงตามเนื/อหา 
(2.2) เขา้ใจง่าย 
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(3) ภาษา 
(3.1) ชดัเจนเขา้ใจง่าย 
(3.2) ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 

(4) การมีส่วนร่วมกิจกรรมในบทเรียนของผูเ้รียน 
(5) การประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
กาํหนดคุณภาพของการประเมินเป็น 5 ระดบั คือ  

1 หมายถึง นอ้ยที3สุด 
2 หมายถึง นอ้ย 
3 หมายถึง ปานกลาง 
4 หมายถึง มาก 
5 หมายถึง มากที3สุด 

3.4) แบบประเมินด้านเนื/อหาของคู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะ 
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 (รายละเอียดแสดงไวใ้น ภาคผนวก ค 
ส่วนที3 1.4 หนา้ 489 - 499) ประกอบดว้ยรายการประเมิน ดงันี/  

(1) การนาํเสนอเนื/อหา 
(1.1) ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
(1.2) มีขั/นตอนจากง่ายไปหายาก 
(1.3) เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 
(1.4) มีความทนัสมยั 
(1.5) มีความชดัเจนของเนื/อหา 
(1.6) ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 

(2) ภาพ 
(2.1) สื3อความหมายไดต้รงตามเนื/อหา 
(2.2) เขา้ใจง่าย 

(3) ภาษา 
(3.1) ชดัเจนเขา้ใจง่าย 
(3.2) ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 

(4) การมีส่วนร่วมกิจกรรมในบทเรียนของผูเ้รียน 
(5) การประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
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กาํหนดคุณภาพของการประเมินเป็น 5 ระดบั คือ  
1 หมายถึง นอ้ยที3สุด 
2 หมายถึง นอ้ย 
3 หมายถึง ปานกลาง 
4 หมายถึง มาก 
5 หมายถึง มากที3สุด 

3.5) แบบประเมินด้านเนื/ อหาของใบความรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะ              
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส (รายละเอียดแสดงไวใ้น ภาคผนวก ค ส่วนที3 1.5 หนา้ 
500 - 510) ประกอบดว้ยรายการประเมิน ดงันี/  

(1) การนาํเสนอเนื/อหา 
(1.1) ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
(1.2) มีขั/นตอนจากง่ายไปหายาก 
(1.3) เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 
(1.4) มีความทนัสมยั 
(1.5) มีความชดัเจนของเนื/อหา 
(1.6) ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 

(2) ภาพ 
(2.1) สื3อความหมายไดต้รงตามเนื/อหา 
(2.2) เขา้ใจง่าย 

(3) ภาษา 
(3.1) ชดัเจนเขา้ใจง่าย 
(3.2) ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 

(4) การมีส่วนร่วมกิจกรรมในบทเรียนของผูเ้รียน 
(5) การประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
กาํหนดคุณภาพของการประเมินเป็น 5 ระดบั คือ  

1 หมายถึง นอ้ยที3สุด 
2 หมายถึง นอ้ย 
3 หมายถึง ปานกลาง 
4 หมายถึง มาก 
5 หมายถึง มากที3สุด 
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3.6) แบบประเมินดา้นเนื/อหาของใบงานประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อ
วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส (รายละเอียดแสดงไวใ้น ภาคผนวก ค ส่วนที3 1.6 หน้า 511 - 
539) ประกอบดว้ยรายการประเมิน ดงันี/  

(1) การนาํเสนอเนื/อหา 
(1.1) ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
(1.2) มีขั/นตอนจากง่ายไปหายาก 
(1.3) เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 
(1.4) มีความทนัสมยั 
(1.5) มีความชดัเจนของเนื/อหา 
(1.6) ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 

(2) ภาพ 
(2.1) สื3อความหมายไดต้รงตามเนื/อหา 
(2.2) เขา้ใจง่าย 

(3) ภาษา 
(3.1) ชดัเจนเขา้ใจง่าย 
(3.2) ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 

(4) การมีส่วนร่วมกิจกรรมในบทเรียนของผูเ้รียน 
(5) การประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
กาํหนดคุณภาพของการประเมินเป็น 5 ระดบั คือ  

1 หมายถึง นอ้ยที3สุด 
2 หมายถึง นอ้ย 
3 หมายถึง ปานกลาง 
4 หมายถึง มาก 
5 หมายถึง มากที3สุด 

4) ผลการประเมินคุณภาพสื3อและนวตักรรมการเรียนการสอน โดยผูเ้ชี3ยวชาญ
สาขาวชิาช่างไฟฟ้า จาํนวน 5 คน ดงันี/  

4.1) ผลการประเมินมาตรฐานขั/นต้นของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 มาตรฐานทั3วไปและมาตรฐานเฉพาะของสื3อและ
นวตักรรมการเรียนการสอน ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ ไดรั้บการประเมินให้ผา่นทุกรายการ 
(อา้งอิงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลใน ภาคผนวก ค ส่วนที3 2.1 หนา้ 579 - 589)  
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4.2) ผลการประเมินดา้นเทคนิคการผลิตของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 องคป์ระกอบยอ่ยของหวัขอ้ที3พิจารณา ไดรั้บการประเมิน
ในระดบัมาก และระดบัมากที3สุด (อา้งอิงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน ภาคผนวก ค ส่วนที3 2.2 หน้า 
590 - 596) และผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเทคนิคการผลิตของชุดฝึกทกัษะ โดยรวม                
อยูร่ะดบัมากที3สุด (ค่าเฉลี3ย 4.53) 

4.3) ผลการประเมินดา้นเนื/อหาของคู่มือการใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 องคป์ระกอบยอ่ยของหวัขอ้ที3พิจารณา ไดรั้บการประเมิน
ในระดบัมาก และระดบัมากที3สุด (อา้งอิงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน ภาคผนวก ค ส่วนที3 2.3 หน้า 
597 - 603) และผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเนื/อหาของคู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะ โดยรวม           
อยูร่ะดบัมากที3สุด (ค่าเฉลี3ย 4.57) 

4.4) ผลการประเมินดา้นเนื/อหาของคู่มือนกัเรียนประกอบการใชชุ้ดฝึกทกัษะ 
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 องค์ประกอบย่อยของหัวข้อ                      
ที3พิจารณา ได้รับการประเมินในระดับมาก และระดับมากที3สุด (อ้างอิงผลการวิเคราะห์ข้อมูล            
ในภาคผนวก ค ส่วนที3 2.4 หน้า 604 - 610) และผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเนื/อหาของ             
คู่มือนกัเรียนประกอบการใชชุ้ดฝึกทกัษะ โดยรวมอยูร่ะดบัมากที3สุด (ค่าเฉลี3ย 4.65)  

4.5) ผลการประเมินด้านเนื/อหาของใบความรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะ          
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส จาํนวน 5 ฉบบั องคป์ระกอบยอ่ยของหวัขอ้ที3พิจารณา 
ไดรั้บการประเมินในระดบัมาก และระดบัมากที3สุด (อา้งอิงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน ภาคผนวก ค 
ส่วนที3 2.5 หนา้ 611 – 617) และผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมดา้นเนื/อหาของใบความรู้ โดยรวม
อยูร่ะดบัมากที3สุด (ค่าเฉลี3ย 4.77) 

4.6) ผลการประเมินดา้นเนื/อหาของใบงานประกอบการใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อ
วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส จาํนวน 14 ฉบบั องค์ประกอบย่อยของหัวขอ้ที3พิจารณา                     
ไดรั้บการประเมินในระดบัมาก และระดบัมากที3สุด (อา้งอิงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในภาคผนวก ค 
ส่วนที3 2.6 หน้า 618 - 634) และผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเนื/อหาของใบงาน โดยรวม             
อยูร่ะดบัมากที3สุด (ค่าเฉลี3ย 4.69)  

1.4 ขั*นทดลองใช้    
1) ทดลองใชแ้บบกลุ่มเดี3ยว (1 : 1) จาํนวน 3 คน  

นาํชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5   
ที3สร้างขึ/น จาํนวน 5 ชุด ไปทดลองกบันกัเรียนแบบกลุ่มเดี3ยว (1 : 1) ซึ3 งเป็นนกัเรียนสาขาวิชา           
ช่างไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั/นปีที3 2 ที3เรียนในรายวิชา
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มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ภาคเรียนที3 1 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 3 คน เป็นนกัเรียนที3มีผลการเรียน 
เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน วิธีคดัเลือกนักเรียนที3เรียนเก่ง หมายถึง นักเรียนที3มีระดับ                   
ผลการเรียน 3 ขึ/นไป นักเรียนที3เรียนปานกลาง หมายถึง นักเรียนที3มีระดบัผลการเรียน 2 - 2.5 
นกัเรียนที3เรียนอ่อน หมายถึงนกัเรียนที3มีระดบัผลการเรียน 1 - 1.5 การทดลองครั/ งนี/ มีเป้าหมายเพื3อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื/อหาในชุดฝึกทกัษะแต่ละชุด ความเหมาะสมของปริมาณกิจกรรม
กบัเวลาที3ใชจ้ดักิจกรรม  และความผิดพลาดในการพิมพ ์ผูศึ้กษาให้นกัเรียนทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะ
ทีละคน เริ3มจากนกัเรียนที3มีผลการเรียนอ่อน ปานกลาง เก่ง ตามลาํดบั โดยใช้วิธีการสังเกตและ
สัมภาษณ์นกัเรียนทั/ง 3 คน และไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้ผิดพลาดที3พบ โดยสิ3งที3ตอ้งแกไ้ข 
คือ การใชเ้วลาบางชุดฝึกทกัษะไม่เหมาะสมกบักิจกรรม การอธิบายแผงวงจรภายใน การจดัเตรียม
วสัดุอุปกรณ์และเครื3องมือที3ใช้ประกอบการทดลอง  ควรแยกเนื/อหาออกจากกิจกรรมฝึกทกัษะ           
ไม่ควรนาํเนื/อหามารวมกนั ควรแบ่งเนื/อหาเป็นเรื3อง ๆ แต่ละเรื3องควรมีการฝึกทกัษะตามเนื/อหา 
และบางส่วนยงัพบเนื/อหา คาํอธิบายและคาํศพัทที์3พิมพผ์ดิ ซึ3 งผูศึ้กษาไดน้าํมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 

2) ทดลองใชก้ลุ่มกลาง จาํนวน 9 คน 
นาํชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5   

ที3ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบันักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั/นปีที3 2 ที3เรียนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ภาคเรียนที3 2 
ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 9 คน เป็นนกัเรียนที3มีผลการเรียน เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน           
3 คน โดยมีวิธีคดัเลือกนกัเรียนกลุ่มนี/ เช่นเดียวกบักลุ่มนกัเรียน 3 คน ขา้งตน้ เพื3อหาขอ้บกพร่อง
ของชุดฝึกทกัษะ นาํมาปรับปรุงแก้ไขและวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดฝึกทกัษะ                 
โดยใช้คะแนนระหว่างเรียนรวมทุกกิจกรรม คิดค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และใช้
คะแนนผลงานรวมทุกผลงาน เมื3อสิ/นสุดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ คิดค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2) โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบติังาน จาํนวน 14 ฉบบั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ชุดฝึกทกัษะ           
มีค่าประสิทธิภาพโดยรวม 86.96/89.63 (อา้งอิงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในภาคผนวก ง ส่วนที3 1 หนา้ 
674 - 680) 

3) ทดลองใชภ้าคสนาม จาํนวน 32 คน   
นาํชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5   

ที3ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบันักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั/นปีที3 2 กลุ่ม 5 – 6 ที3เรียนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
ภาคเรียนที3 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 32 คน วเิคราะห์ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะตามเกณฑ ์
80/80 (E1/E2) โดยใช้คะแนนระหว่างเรียนรวมทุกกิจกรรม คิดค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 
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(E1) และใชค้ะแนนผลงานรวมทุกผลงาน เมื3อสิ/นสุดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ คิดค่าประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์ (E2) โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบติังาน จาํนวน 14 ฉบบั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ชุดฝึกทกัษะมีค่าประสิทธิภาพโดยรวม 87.02/89.30 (อา้งอิงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในภาคผนวก ง 
ส่วนที3 2 หนา้ 681 - 692) 

 
2. การสร้างเครื�องมือวดัและประเมินผลการศึกษา  

เครื3องมือที3ใชว้ดัและประเมินผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ประกอบดว้ย   
แบบประเมินผลการปฏิบติังาน  จาํนวน 14 ฉบบั แบบทดสอบผลสัมฤทธิN ทางการเรียน ก่อนเรียน 
จาํนวน 5 ฉบบั และหลงัเรียน จาํนวน 5 ฉบบั และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที3มีต่อ        
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  จาํนวน 5 ฉบบั    
ผูศึ้กษาดาํเนินการสร้างเครื3องมือตามขั/นตอน ดงันี/  

2.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส   

2.1.1 ขั*นวเิคราะห์  
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี3ยวกบัหลกัการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้            

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังาน การใหค้ะแนนดา้นทกัษะกระบวนการระหวา่งการปฏิบติังาน 
การประเมินดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน และการวดัคุณภาพผลงานเมื3อสิ/นสุดการทาํกิจกรรม 

2) ศึกษารูปแบบ ตวัอย่าง และวิธีการสร้างแบบประเมินผลการปฏิบติังาน
โดยใชสื้3อและนวตักรรมการเรียนการสอน ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ จากเอกสารและงานวิจยั
ที3เกี3ยวขอ้ง 

3) วเิคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในใบงานที3 1 - ใบงานที3 14 
ประกอบการใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 

4) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรายการประเมินในแบบประเมินผล         
การปฏิบติังาน ฉบบัที3 1 – ฉบบัที3 14 กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในใบงานที3 1 – ใบงาน
ที3 14 ใหส้อดคลอ้งตรงตามจุดประสงคที์3ตอ้งการวดั 

2.1.2 ขั*นออกแบบ  
1) กาํหนดหัวขอ้และรายการประเมิน ในแบบประเมินผลการปฏิบติังาน

โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  จาํนวน 14 ฉบบั  ดงันี/  
1.1) กระบวนการปฏิบติังาน (Process) 

(1) จดัเตรียมเครื3องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
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(2) ใชเ้ครื3องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
(3) ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื/นฐานไดถู้กตอ้ง 
(4) ปฏิบติังานตามลาํดบัขั/นตอนไดถู้กตอ้ง 
(5) ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 

1.2) กิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) 
(1) คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 
(2) มีความสนใจและตั/งใจขณะปฏิบติังาน 
(3) มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 
(4) มีความซื3อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 
(5) มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

1.3) ผลงาน (Product) 
(1) การต่อวงจรขดลวดภายในและการเริ3มเดิน 
(2) การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและการหยดุมอเตอร์ 
(3) การวดักระแสของมอเตอร์ 
(4) การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 
(5) การบนัทึกผลการทดลอง 

2) กาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 
การให้คะแนนด้านกระบวนการปฏิบติังาน (Process)  ด้านกิจนิสัย        

การปฏิบติังาน (Working Habit) และดา้นผลงาน (Product) กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดบั 
ดงันี/  

ระดบัดี   ใหน้ํ/าหนกัคะแนน 3 
ระดบัพอใช ้ ใหน้ํ/าหนกัคะแนน 2 
ระดบัควรปรับปรุง ใหน้ํ/าหนกัคะแนน 1 

3) กาํหนดเกณฑ์การประเมิน (Rubric) เพื3อเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระเมิน
สามารถวดัระดบัคุณภาพการปฏิบติังานของนกัเรียนครบถว้นทุกรายการ ทั/ง 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัดี 
ระดบัพอใช ้และระดบัควรปรับปรุง  

4) กาํหนดการแปลผลระดบัคุณภาพ 
ระดบัดี   คุณภาพระดบั 3 ไดค้ะแนน 31 - 45 คะแนน 
ระดบัพอใช ้ คุณภาพระดบั 2 ไดค้ะแนน 16 - 30 คะแนน 
ระดบัควรปรับปรุง คุณภาพระดบั 1 ไดค้ะแนน 1 - 15  คะแนน 
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5) สร้างแบบประเมินผลการปฏิบติังานฉบบัร่าง จาํนวน 14 ฉบบั แยกตาม  
ใบงานที3 1 – ใบงานที3 14  

6) สร้างแบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบประเมินผลการปฏิบติังาน 
แยกตามแบบประเมินผลการปฏิบติังาน ฉบบัที3 1 – ฉบบัที3 14  (รายละเอียดแสดงไวใ้น ภาคผนวก ค 
ส่วนที3 1.7 หนา้ 540 – 568) 

2.1.3 ขั*นพฒันา  
1) นําแบบประเมินผลการปฏิบติังานที3สร้างขึ/ นทุกฉบับ ให้ผูเ้ชี3ยวชาญ

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จาํนวน 5 คน พิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งรายการประเมินกบัจุดประสงค ์
ที3ตอ้งการวดั โดยใช้แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบประเมินผลการปฏิบติังาน ฉบบัที3 1 – 
ฉบบัที3 14   

2) นาํคะแนนที3ไดจ้ากแบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผล
การปฏิบติังาน วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชสู้ตร IOC  (Index  of  Item – Objective  
Congruence) โดยกาํหนดการใหค้ะแนนของผูเ้ชี3ยวชาญ ดงันี/  

+1 รายการประเมินขอ้นั/นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์3ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั/นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั/นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

3) ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของรายการประเมินใน
แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ฉบบัที3 1 – ฉบบัที3 14 ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง = 1.00 ทุกรายการ             
(ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงไวใ้นภาคผนวก ค ส่วนที3 2.7 หนา้ 635 – 663) 

4) นาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานที3ผูเ้ชี3ยวชาญตรวจสอบแลว้ ไปแกไ้ข
ปรับปรุง เพิ3มเติม ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี3ยวชาญ 

5) จดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานฉบบัสมบูรณ์ เพื3อนําไปใช้เป็น
เครื3 องมือวดัและประเมินผลการปฏิบติังานตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป (รายละเอียด  
แสดงไวใ้นภาคผนวก ข ส่วนที3 2.1 หนา้ 355– 425) 

2.2 การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ9ทางการเรียน 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิN ทางการเรียน ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน 

จาํนวน 5 ฉบบั และแบบทดสอบหลงัเรียน  จาํนวน 5 ฉบบั  ดาํเนินการสร้างตามขั/นตอนดงันี/  
2.2.1 ขั*นการวเิคราะห์ 

1) ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี3ยวกับการสร้างข้อสอบเพื3อใช ้      
วดัผลสัมฤทธิN ทางการเรียนของนกัเรียน  
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2) ศึกษาจุดประสงค์รายวิชา กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ในใบความรู้ที3 1 – 
ใบความรู้ที3 5 และขอบเขตเนื/อหาที3ปรากฏในชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั          
1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5   

3) วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ในใบความรู้ที3 1 – 
ใบความรู้ที3 5 กบัขอ้สอบที3จะใช้วดัผลสัมฤทธิN ทางการเรียน ให้สอดคลอ้งตรงตามจุดประสงค์ที3
ตอ้งการวดั 

2.2.2 ขั*นออกแบบ 
1) กาํหนดรูปแบบของขอ้สอบ เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4  ตวัเลือก  

(ก  ข  ค  ง) 
2) กาํหนดจาํนวนขอ้สอบในแบบทดสอบแต่ละฉบบั จาํนวน 10 ขอ้ 
3) กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 1 ขอ้ : 1 คะแนน 
4) กาํหนดเกณฑก์ารประเมิน 

ตํ3ากวา่ ร้อยละ 50 ไม่ผา่น 
ร้อยละ 50 – 59 ผา่น 
ร้อยละ 60 – 69  พอใช ้
ร้อยละ 70 – 79  ดี 
ร้อยละ 80 ขึ/นไป  ดีมาก 

5) สร้างขอ้สอบ แยกตามเนื/อหาใบความรู้ของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 1 – ชุดที3 5 
จาํนวน ชุดละ 15 ขอ้ เพื3อเลือกขอ้สอบที3มีคุณภาพตามเกณฑไ์วใ้ช ้จาํนวนชุดละ 10 ขอ้ 

แบบทดสอบชุดที3   1  เรื3อง  สปลิตเฟสมอเตอร์       
แบบทดสอบชุดที3   2  เรื3อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
แบบทดสอบชุดที3   3  เรื3อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์       
แบบทดสอบชุดที3   4  เรื3อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์       
แบบทดสอบชุดที3   5  เรื3อง  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

2.2.3 ขั*นพฒันา 
1) นาํแบบทดสอบที3สร้างขึ/นทุกฉบบั ให้ผูเ้ชี3ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

จาํนวน 5 คน พิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัจุดประสงคที์3ตอ้งการวดั โดยใชแ้บบประเมิน
ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิN ทางการเรียน  (รายละเอียด แสดงไวใ้นภาคผนวก ค 
ส่วนที3 1.8 หนา้ 569 – 573) 
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2) นําคะแนนที3ได้จากแบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบ                 
วดัผลสัมฤทธิN ทางการเรียน วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชสู้ตร IOC  (Index  of  Item – 
Objective  Congruence) โดยกาํหนดการใหค้ะแนนของผูเ้ชี3ยวชาญ ดงันี/  

+1 ขอ้สอบขอ้นั/นวดัไดต้รงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  0 ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั/นวดัไดต้รงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 
–1  แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั/นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

3) คัดเลือกข้อสอบที3มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั/ งแต่ 0.50 ขึ/ นไป เป็น
ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิN ทางการเรียน โดยขอ้สอบที3นาํมาใชว้ดัผลสัมฤทธิN ทางการเรียน ชุดที3 1-ชุดที3 5 
มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง = 1.00 ทุกขอ้ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล แสดงไวใ้นภาคผนวก ค ส่วนที3 2.8 
หนา้ 664 – 667)  

2.2.4 ขั*นทดลองใช้ 
1) นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั/นปีที3 2 วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ที3เรียนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั ภาคเรียนที3 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 30 คน เป็นนกัเรียนที3มีผลการเรียนระดบัเก่ง 
และระดบัอ่อน ในสัดส่วนที3เท่ากนั 50/50 เพื3อทดสอบค่าความยาก (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
ของขอ้สอบรายขอ้ ซึ3 งมีเกณฑก์ารยอมรับคุณภาพค่าความยาก อยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.80 และค่าอาํนาจ
จาํแนก ตั/งแต่ 0.20 ขึ/นไป  ผลการวิเคราะห์ ค่าความยาก  มีค่าระหวา่ง 0.43 - 0.57 และค่าอาํนาจ
จาํแนก  มีค่าระหวา่ง 0.20 – 0.47  (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล แสดงไวใ้นภาคผนวก ง ส่วนที3 3.1 หน้า 
694 – 696) 

2) นาํแบบทดสอบที3ไดจ้ากการคดัเลือกและปรับปรุงแกไ้ขแลว้มาคาํนวณ                 
หาค่าความเที3ยง (rtt) ทั/งฉบบั โดยใชสู้ตร  KR-20 ของ Kuder Richardson  (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
แสดงไวใ้นภาคผนวก ง ส่วนที3 3.2 หนา้ 697 – 700)  ไดค้่าความเที3ยง (rtt) ดงันี/   

แบบทดสอบชุดที3   1  เรื3อง  สปลิตเฟสมอเตอร์       0.84 
แบบทดสอบชุดที3   2  เรื3อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 0.79 
แบบทดสอบชุดที3   3  เรื3อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์       0.86 
แบบทดสอบชุดที3   4  เรื3อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์      0.85 
แบบทดสอบชุดที3   5  เรื3อง  รีพลัชั3นมอเตอร์ 0.82 

3) นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิN ทางการเรียน ชุดที3 1 – ชุดที3 5 ข้างต้น      
ที3ผ่านการทดสอบค่าความเที3ยงแลว้ มาทาํเป็นแบบทดสอบ 2 ฉบบั ฉบบัที3 1 ใช้เป็นแบบทดสอบ
ฉบบัก่อนเรียน  ฉบบัที3 2 เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันนํามาสลับข้อและสลับตวัเลือก ใช้เป็น
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แบบทดสอบฉบบัหลงัเรียน ไดแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิN ทางการเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อ
วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที3 1 – ชุดที3 5  ดงันี/  (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
ส่วนที3 2.2 หนา้ 426– 441) 

3.1) แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียน ฉบบัที3   1  เรื3อง  สปลิตเฟสมอเตอร์  
แบบทดสอบก่อนเรียน ฉบบัที3   2  เรื3อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
แบบทดสอบก่อนเรียน ฉบบัที3   3  เรื3อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
แบบทดสอบก่อนเรียน ฉบบัที3   4  เรื3อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
แบบทดสอบก่อนเรียน ฉบบัที3   5  เรื3อง  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

3.2) แบบทดสอบหลงัเรียน 
แบบทดสอบหลงัเรียน ฉบบัที3   1  เรื3อง  สปลิตเฟสมอเตอร์  
แบบทดสอบหลงัเรียน ฉบบัที3   2  เรื3อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
แบบทดสอบหลงัเรียน ฉบบัที3   3  เรื3อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
แบบทดสอบหลงัเรียน ฉบบัที3   4  เรื3อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
แบบทดสอบหลงัเรียน ฉบบัที3   5  เรื3อง  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

 
2.3 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึก

ทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส มีทั/งหมด จาํนวน 5 ฉบบั (แยกตามชุดฝึกทกัษะ 
ชุดที3 1 – ชุดที3 5)  ดาํเนินการสร้างตามขั/นตอนดงันี/  

2.3.1 ขั*นวเิคราะห์  
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี3ยวกบัหลกัการวดัและประเมินผลความพึงพอใจ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน และเกณฑก์ารแปลผล 
2) ศึกษารูปแบบ ตวัอยา่ง และวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจจาก

เอกสารและงานวจิยัที3เกี3ยวขอ้ง 
3) วิเคราะห์จุดประสงค์ที3ต้องการวดัความพึงพอใจของนักเรียนที3มีต่อ          

การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 
4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายการประเมินในแบบประเมิน             

ความพึงพอใจ ชุดที3 1 – ชุดที3 5 ใหส้อดคลอ้งตรงตามจุดประสงคที์3กาํหนด 
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2.3.2 ขั*นออกแบบ  
1) กาํหนดหัวขอ้และรายการประเมิน ในแบบประเมินความพึงพอใจของ

นกัเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  
ชุดที3 1 – ชุดที3 5  ดงันี/  

1.1) ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
(1) สอดคลอ้งกบัเนื/อหา 
(2) สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทั/งดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติ 
(4) มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถปฏิบติังานไดจ้ริง 
(5) มีความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 

1.2) ดา้นเนื/อหา 
(1) เรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก 
(2) ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
(3) รูปแบบการนาํเสนอเนื/อหาชดัเจนเขา้ใจง่าย 
(4) เหมาะสมกบัเวลาที3เรียน 
(5) ความยากง่ายของเนื/อหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 

1.3) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
(1) ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 
(2) ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 
(3) ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดจ้ริงตามจุดประสงค ์
(4) ผูเ้รียนและกลุ่มเป็นผูค้น้หาคาํตอบจากการทาํกิจกรรมไดด้ว้ย

ตนเอง 
(5) ผูเ้รียนและกลุ่มทาํกิจกรรมสําเร็จได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง

คดัลอกผลงานของผูอื้3น 
1.4) ดา้นสื3อการเรียนการสอน 

(1) สอดคลอ้งเหมาะสมกบัเนื/อหา 
(2) เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
(3) ช่วยใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(4) ช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคไ์ดเ้ร็วขึ/น 
(5) สะดวกต่อการนาํไปใช ้
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1.5) ดา้นการวดัและการประเมินผล 
(1) สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
(2) แบบทดสอบวดัความรู้ผูเ้รียนไดจ้ริง 
(3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบงานที3กําหนดให้

สามารถวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นกระบวนการ และกิจนิสัยการปฏิบติังานของผูเ้รียนไดจ้ริง 
(4) การวดัคุณภาพผลงาน มีเกณฑ์การให้คะแนนที3ชัดเจน เป็น

ขั/นตอนและใชม้าตรฐานเดียวกนั 
(5) ผูเ้รียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ที3สูงขึ/ น จากการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ต่อเนื3อง 
2) กาํหนดรูปแบบของแบบประเมิน  

กาํหนดรูปแบบของแบบประเมิน โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า          
5 ระดบั (Rating Scale) เพื3อวดัระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุดฝึกทกัษะ ทั/ง 5 ชุด ตั/งแต่ระดบันอ้ยที3สุด – ระดบัมากที3สุด ดงันี/   

ระดบั  1  ระดบันอ้ยที3สุด   
ระดบั  2  ระดบันอ้ย   
ระดบั  3  ระดบัปานกลาง   
ระดบั  4  ระดบัมาก  
ระดบั  5  ระดบัมากที3สุด   

3) กาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 
แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงันี/  
มีความพึงพอใจนอ้ยที3สุด ใหน้ํ/าหนกั 1 คะแนน 
มีความพึงพอใจนอ้ย ใหน้ํ/าหนกั 2 คะแนน 
มีความพึงพอใจปานกลาง ใหน้ํ/าหนกั 3 คะแนน 
มีความพึงพอใจมาก ใหน้ํ/าหนกั 4 คะแนน 
มีความพึงพอใจมากที3สุด ใหน้ํ/าหนกั 5 คะแนน 

4) กาํหนดเกณฑก์ารแปลผล  
กาํหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี3ยความพึงพอใจของนักเรียนที3มีต่อ          

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส โดยใช้เกณฑ ์  
การแปลผลค่าเฉลี3ยความพึงพอใจ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 121)  ดงันี/  
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ค่าเฉลี3ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยที3สุด 
ค่าเฉลี3ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
ค่าเฉลี3ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี3ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี3ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที3สุด 

5) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้          
โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 ฉบบัร่าง  

2.3.3 ขั*นพฒันา  
1) นําแบบประเมินความพึงพอใจที3สร้างขึ/ นทุกฉบับ ให้ผู ้เ ชี3 ยวชาญ         

จาํนวน 5 คน พิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งรายการประเมินกบัจุดประสงคที์3ตอ้งการวดั โดยใช้
แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส (รายละเอียดแบบประเมิน แสดงไว้
ในภาคผนวก ค ส่วนที3 1.9 หนา้ 574 – 577) 

2) นําคะแนนที3ได้จากแบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมิน         
ความพึงพอใจของผูเ้ชี3ยวชาญ วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชสู้ตร IOC  (Index  of  Item – 
Objective  Congruence) โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของผูเ้ชี3ยวชาญ ดงันี/  

+1 รายการประเมินขอ้นั/นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์3ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั/นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั/นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

3) ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของรายการประเมินใน
แบบประเมินความพึงพอใจ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง = 1.00 ทุกรายการ (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
แสดงไวใ้นภาคผนวก ค ส่วนที3 2.9 หนา้ 668 – 671) 

4) นาํรายการประเมินความพึงพอใจที3ผูเ้ชี3ยวชาญตรวจสอบแลว้ ไปแกไ้ข
ปรับปรุง เพิ3มเติม ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี3ยวชาญ และจดัทาํแบบประเมินความพึงพอใจฉบบั
สมบูรณ์ จาํนวน 5 ฉบบั ดงันี/   (รายละเอียดแสดงไวใ้นภาคผนวก ข ส่วนที3 2.3 หนา้ 442 – 452) 

ฉบบัที3 1 แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที3  1  ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ 

ฉบบัที3 2 แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที3  2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
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ฉบบัที3 3 แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที3  3  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

ฉบบัที3 4 แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที3  4  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 

ฉบบัที3 5 แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที3  5  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

2.3.4 ขั*นทดลองใช้ 
1) นาํแบบประเมินความพึงพอใจ ฉบบัที3 1 – ฉบบัที3 5 ไปทดลองใช้กับ

นกัเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั/นปีที3 2 วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน  
ที3เรียนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ภาคเรียนที3 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 30 คน               
เพื3อทดสอบความเขา้ใจในขอ้คาํถามตรงตามจุดประสงคที์3ตอ้งการวดั และคาํนวณหาค่าความเที3ยง
ในการวดัและประเมินผลของแบบประเมินทั/งฉบบั 

2) นาํคะแนนจากแบบประเมินทั/ง 5 ฉบบั ไปวิเคราะห์ค่าความเที3ยง (α) 
ของแบบประเมิน โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิN แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
(ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงไวใ้นภาคผนวก ง ส่วนที3 4 หนา้ 701 – 711) ไดค้่าความเที3ยงของแบบ
ประเมิน แต่ละฉบบั ดงันี/    

แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที3  1  ซิงเกิลเฟสมอเตอร์    0.806 
แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที3  2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 0.797 
แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที3  3  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์     0.778 
แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที3  4  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์     0.782 
แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที3  5  รีพลัชั3นมอเตอร์ 0.796 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื3อใชส้าํหรับวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา เรียงลาํดบั 

ดงันี/  
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื3อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรที3ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนสาขาวิชา           
ช่างไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั/นปีที3 2 กลุ่ม 5 - 6 วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ที3เรียน
ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั ภาคเรียนที3 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 32 คน การวดัและ
ประเมินผลจากการปฏิบติังาน ตามใบงานที3 1 – ใบงานที3 14 โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
รวมจาํนวน 14 ฉบบั รวมวดัและประเมินผล การปฏิบติังาน จนสิ/นสุดการทาํกิจกรรมโดยใชชุ้ดฝึก
ทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส รวม  14 ครั/ ง  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื3อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  
(E1/E2) ที3กาํหนด 80/80 ดาํเนินการดงันี/  

1.1 การหาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 1  ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ 
1) จดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะชุดที3 1 
2) นกัเรียนศึกษา ใบความรู้ที3 1 เรื3อง สปลิตเฟสมอเตอร์ 
3) นกัเรียนทาํกิจกรรม ใบงานที3 1 เรื3อง การต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ 
4) นกัเรียนทาํกิจกรรม ใบงานที3 2 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและ

การแกไ้ขของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
5) นกัเรียนศึกษา ใบความรู้ที3 2 เรื3อง คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
6) นกัเรียนทาํกิจกรรม ใบงานที3 3 เรื3อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
7) นกัเรียนทาํกิจกรรม ใบงานที3 4 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและ

การแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
8) นกัเรียนทาํกิจกรรม ใบงานที3 5 เรื3อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรัน

มอเตอร์ 
9) นกัเรียนทาํกิจกรรม ใบงานที3 6 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและ

การแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
10) ครูประเมินผลการปฏิบติังานของนกัเรียน ระหวา่งทาํกิจกรรมตามใบงานที3 1 -   

ใบงานที3 6  โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ด้านที3 1 กระบวนการและด้านที3 2 กิจนิสัย               
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การปฏิบติังาน และให้คะแนนตามรายการประเมิน เพื3อหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
ของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 1  ซิงเกิลเฟสมอเตอร์  

11) ใหน้กัเรียนส่งชิ/นงาน เมื3อสิ/นสุดการทาํงาน ตามกาํหนด  
12) ครูประเมินผลงานนกัเรียน โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 1 – 

ใบงานที3 6 และให้คะแนนตามรายการประเมินดา้นที3 3 ผลงาน เพื3อหาค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2) ของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 1  ซิงเกิลเฟสมอเตอร์  

1.2 การหาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
1) จดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะชุดที3 2 
2) นกัเรียนทบทวน ใบความรู้ที3 2 เรื3อง คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
3) นกัเรียนทาํกิจกรรม ใบงานที3 7 เรื3อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
4) นกัเรียนทาํกิจกรรม ใบงานที3 8 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและ

การแกไ้ขของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
5) ครูประเมินผลการปฏิบติังานของนกัเรียน ระหว่างทาํกิจกรรม ตามใบงานที3 7 

และใบงานที3 8 โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นที3 1 กระบวนการ และดา้นที3 2 กิจนิสัย              
การปฏิบติังาน และให้คะแนนตามรายการประเมิน เพื3อหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
ของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

6) ใหน้กัเรียนส่งชิ/นงาน เมื3อสิ/นสุดการทาํงาน ตามกาํหนด 
7) ครูประเมินผลงานนกัเรียน โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 7 

และใบงานที3 8 และให้คะแนนตามรายการประเมินดา้นผลงาน เพื3อหาค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2) ของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

1.3 การหาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 3  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
1) จดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะชุดที3 3 
2) นกัเรียนทบทวน ใบความรู้ที3 3 เรื3อง เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
3) นกัเรียนทาํกิจกรรม ใบงานที3 9 เรื3อง การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
4) นกัเรียนทาํกิจกรรม ใบงานที3 10 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและ

การแกไ้ขของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
5) ครูประเมินผลการปฏิบติังานของนกัเรียน ระหว่างทาํกิจกรรม ตามใบงานที3 9 

และใบงานที3 10 โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นที3 1 กระบวนการ และดา้นที3 2 กิจนิสัย              
การปฏิบติังาน และให้คะแนนตามรายการประเมิน เพื3อหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
ของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 3  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
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6) ใหน้กัเรียนส่งชิ/นงาน เมื3อสิ/นสุดการทาํงาน ตามกาํหนด 
7) ครูประเมินผลงานนกัเรียน โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 9 

และใบงานที3 10 และใหค้ะแนนตามรายการประเมินดา้นผลงาน เพื3อหาค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2) ของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 3 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

1.4 การหาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 4  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
1) จดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะชุดที3 4 
2) นกัเรียนทบทวน ใบความรู้ที3 4 เรื3อง ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
3) นกัเรียนทาํกิจกรรม ใบงานที3 11 เรื3อง การต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
4) นกัเรียนทาํกิจกรรม ใบงานที3 12 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและ

การแกไ้ขของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
5) ครูประเมินผลการปฏิบติังานของนกัเรียน ระหวา่งทาํกิจกรรม ตามใบงานที3 11 

และใบงานที3 12 โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นที3 1 กระบวนการ และดา้นที3 2 กิจนิสัย              
การปฏิบติังาน และให้คะแนนตามรายการประเมิน เพื3อหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
ของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 4  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 

6) ใหน้กัเรียนส่งชิ/นงาน เมื3อสิ/นสุดการทาํงาน ตามกาํหนด 
7) ครูประเมินผลงานนกัเรียน โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 11 

และใบงานที3 12 และใหค้ะแนนตามรายการประเมินดา้นผลงาน เพื3อหาค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2) ของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 4 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 

1.5 การหาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 5  รีพลัชั3นมอเตอร์ 
1) จดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะชุดที3 5 
2) นกัเรียนทบทวน ใบความรู้ที3 5 เรื3อง รีพลัชั3นมอเตอร์ 
3) นกัเรียนทาํกิจกรรม ใบงานที3 13 เรื3อง การต่อวงจรรีพลัชั3นมอเตอร์ 
4) นกัเรียนทาํกิจกรรม ใบงานที3 14 เรื3อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและ

การแกไ้ขของรีพลัชั3นมอเตอร์ 
5) ครูประเมินผลการปฏิบติังานของนกัเรียน ระหวา่งทาํกิจกรรม ตามใบงานที3 13 

และใบงานที3 14 โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นที3 1 กระบวนการ และดา้นที3 2 กิจนิสัย              
การปฏิบติังาน และให้คะแนนตามรายการประเมิน เพื3อหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
ของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 5  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

6) ใหน้กัเรียนส่งชิ/นงาน เมื3อสิ/นสุดการทาํงาน ตามกาํหนด 
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7) ครูประเมินผลงานนกัเรียน โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที3 13 
และใบงานที3 14 และใหค้ะแนนตามรายการประเมินดา้นผลงาน เพื3อหาค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2) ของชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 5  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื3อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิN ทางการเรียนของนกัเรียน ก่อนเรียน
และหลงัเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส เก็บรวบรวมคะแนน
จากแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอน         
โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 ดงันี/  

2.1 เก็บรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน จาํนวน 5 ฉบบั ดงันี/  
1) แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที3  1  เรื3อง  สปลิตเฟสมอเตอร์   
2) แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที3  2  เรื3อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
3) แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที3  3  เรื3อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
4) แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที3  4  เรื3อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
5) แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที3  5  เรื3อง  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

2.2 เก็บรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน จาํนวน 5 ฉบบั ดงันี/  
1) แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที3  1  เรื3อง  สปลิตเฟสมอเตอร์ 
2) แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที3  2  เรื3อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
3) แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที3  3  เรื3อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
4) แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที3  4  เรื3อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
5) แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที3  5  เรื3อง  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื3อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส เก็บรวบรวมข้อมูลเมื3อสิ/นสุด                    
การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะ ชุดที3 1 – ชุดที3 5 โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ          
1 เฟส  จาํนวน 5 ฉบบั  ดงันี/  

1) แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที3 1  ซิงเกิลเฟสมอเตอร์   
2) แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที3 2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
3) แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที3 3  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์   
4) แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที3 4  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์   
5) แบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที3 5  รีพลัชั3นมอเตอร์ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การจดัเตรียมขอ้มูลสาํหรับการวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล  เรียงตามลาํดบั ดงันี/  
1. การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  
ใช้ขอ้มูลคะแนนนกัเรียนจากแบบประเมินผลการปฏิบติังาน จาํนวน 14 ฉบบั วดัและประเมินผล 
จากการปฏิบติักิจกรรมตามใบงานที3 1 – ใบงานที3 14 รวมประเมินผลการปฏิบติังาน จนสิ/นสุด            
การฝึกทกัษะโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  รวม  14 ครั/ ง  

การวเิคราะห์ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ (E1/E2)  ดงันี/  
1.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  

คิดจากคะแนนระหว่างปฏิบัติงานของนักเรียนรวมทุกกิจกรรม ประกอบด้วย 
คะแนนด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (Process) รวมกับ คะแนนด้านกิจนิสัยการปฏิบัติงาน 
(Working Habit) รวมทั/งหมด 14 ครั/ ง ตามรายการประเมินดงันี/  

1) คะแนนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) จาํนวน 5 รายการ ไดแ้ก่ 
1.1) จดัเตรียมเครื3องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
1.2) ใชเ้ครื3องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
1.3) ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื/นฐานไดถู้กตอ้ง 
1.4) ปฏิบติังานตามลาํดบัขั/นตอนไดถู้กตอ้ง 
1.5) ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 

2) คะแนนดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) จาํนวน 5 รายการ ไดแ้ก่ 
2.1) คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 
2.2) มีความสนใจและตั/งใจขณะปฏิบติังาน 
2.3) มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 
2.4) มีความซื3อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 
2.5) มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

1.2 ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2)  
คิดจากคะแนนผลงานของนกัเรียนเมื3อสิ/นสุดการปฏิบติังานรวมทุกกิจกรรม ไดแ้ก่ 

คะแนนดา้นผลงาน (Product) รวมทั/งหมด 14 ครั/ ง ตามรายการประเมิน ดงันี/  
1) การต่อวงจรขดลวดภายในและการเริ3มเดิน 
2) การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและการหยดุมอเตอร์ 
3) การวดักระแสของมอเตอร์ 
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4) การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 
5) การบนัทึกผลการทดลอง 

1.3 การคิดคะแนน 
รายการประเมินในแบบประเมินผลการปฏิบติังาน ทุกขอ้ ทุกฉบบั กาํหนดนํ/ าหนกั

คะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 3 ระดบั ไดแ้ก่  
3  คะแนน  =  ระดบัดี  
2  คะแนน  =  ระดบัพอใช ้
1  คะแนน  =  ระดบัควร 

1.4 การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที3 1 – ชุดที3 5  ดงันี/    

 
ตาราง  3   การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที3 1 – ชุดที3 5 
 

ชุดฝึกทกัษะ 
ชุดที� 

การทาํกจิกรรมฝึกทกัษะ 
ตามใบงานที� 1 - 14 

การวเิคราะห์ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ 

รวมคะแนน E1 รวมคะแนน E2 

1 ใบงานที3 1 - 6 180 90 

2 ใบงานที3 7 - 8 60 30 

3 ใบงานที3 9 - 10 60 30 

4 ใบงานที3 11 - 12 60 30 

5 ใบงานที3 13 - 14 60 30 

รวม 420 210 

 
1.5 สถิติที3ใช้ในการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจร

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ไดแ้ก่  
1) ค่าร้อยละ (%) 
2) ค่าเฉลี3ย (µ) 
3) ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี3ย  
4) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 
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2. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิN ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน   
โดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส เก็บรวบรวมคะแนนจาก
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน จาํนวน 5 ฉบบั ดงันี/  

2.1 ผลสัมฤทธิN ทางการเรียนก่อนเรียน คิดคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน ดงันี/  
1) คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที3  1  เรื3อง  สปลิตเฟสมอเตอร์ 
2) คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที3  2  เรื3อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
3) คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที3  3  เรื3อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
4) คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที3  4  เรื3อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
5) คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที3  5  เรื3อง  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

2.2 ผลสัมฤทธิN ทางการเรียนหลงัเรียน คิดคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน ดงันี/  
1) คะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที3  1  เรื3อง  สปลิตเฟสมอเตอร์ 
2) คะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที3  2  เรื3อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
3) คะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที3  3  เรื3อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
4) คะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที3  4  เรื3อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
5) คะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที3  5  เรื3อง  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

2.3 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิN ทางการเรียนของนกัเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5  ดงันี/  
 
ตาราง  4   การวเิคราะห์ผลสัมฤทธิN ทางการเรียนของนกัเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที3 1 – ชุดที3 5 
 

ชุดฝึกทกัษะ 
ชุดที� 

แบบทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ9ทางการเรียน 

แบบทดสอบ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 ฉบบัที3  1  เรื3อง  สปลิตเฟสมอเตอร์ 10 10 

2 ฉบบัที3  2  เรื3อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 10 10 

3 ฉบบัที3  3  เรื3อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 10 10 

4 ฉบบัที3  4  เรื3อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 10 10 

5 ฉบบัที3  5  เรื3อง  รีพลัชั3นมอเตอร์ 10 10 

รวม 50 50 
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2.4 สถิติที3ใชใ้นการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิN ทางการเรียนของนกัเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ไดแ้ก่  

1) ค่าร้อยละ (%) 
2) ค่าเฉลี3ย (µ) 
3) ส่วนเบี3ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
4) สถิติทดสอบ t-test 

 
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที3มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ                 

การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ใชข้อ้มูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน
ที3มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส จาํนวน           
5 ฉบบั  

การจดัเตรียมขอ้มูลสําหรับการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนที3มีต่อชุดฝึกทกัษะ  
ดงัรายการต่อไปนี/  

3.1 การรวบรวมคะแนนความพึงพอใจของนกัเรียน ดงันี/  
1) คะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที3 1  ซิงเกิลเฟสมอเตอร์   
2) คะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที3 2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
3) คะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที3 3  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์   
4) คะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที3 4  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์   
5) คะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจ ชุดที3 5  รีพลัชั3นมอเตอร์ 

3.2 การคิดคะแนน 
รายการประเมินในแบบประเมินความพึงพอใจ ทุกขอ้ ทุกฉบบั กาํหนดนํ/ าหนัก

คะแนนตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ระดบั ไดแ้ก่  
5  คะแนน  =  พึงพอใจมากที3สุด  
4  คะแนน  =  พึงพอใจมาก 
3  คะแนน  =  พึงพอใจปานกลาง 
2  คะแนน  =  พึงพอใจนอ้ย 
1  คะแนน  =  พึงพอใจนอ้ยที3สุด 

3.3 การวเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที3 1 – ชุดที3 5  ดงันี/  
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ตาราง  5   การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที3มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ            
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส   

 
แบบประเมิน 

ฉบับที� 
คะแนนจากแบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนที�มีต่อชุดฝึกทกัษะ 

ด้านที� 1 ด้านที� 2 ด้านที� 3 ด้านที� 4 ด้านที� 5 รวมคะแนน 

1 25 25 25 25 25 125 
2 25 25 25 25 25 125 
3 25 25 25 25 25 125 
4 25 25 25 25 25 125 
5 25 25 25 25 25 125 

รวม 625 

 
3.4 สถิติที3ใช้ในการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้

โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ไดแ้ก่  
1) ค่าเฉลี3ย (µ) 
2) ส่วนเบี3ยงเบนมาตรฐาน (σ) 

 

สถิติที�ใช้วเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติที3ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 
1.  สถิติพื/นฐานที3ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  

1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 122) 
 

P = 
f 

x 100 
N 

 
เมื3อ P แทน ร้อยละ 
 f แทน ความถี3ที3ตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
 N  แทน จาํนวนความถี3ทั/งหมด 

 
. 
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1.2 การหาค่าเฉลี3ยของขอ้มูลประชากร (µ) (นพพร ธนะชยัขนัธ์, 2552 : 329)  
 

µ  =  
n

x∑
 

 
เมื3อ µ แทน ค่าเฉลี3ยของขอ้มูลประชากร 

 ∑x  แทน ผลรวมคะแนนทั/งหมดของประชากร 
  n แทน จาํนวนประชากร 

 
1.3 การหาค่าส่วนเบี3ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) (นพพร ธนะชยัขนัธ์, 2552 : 

329) 
 

σ  =  
N

µx∑ − 2)(
 

 
เมื3อ σ แทน ส่วนเบี3ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
 x แทน ผลรวมคะแนนทั/งหมดของประชากร 
 µ แทน ผลรวมของคะแนนที3ไดข้องประชากร 
 N แทน จาํนวนประชากร 

 
2. สถิติที�ใช้ทดสอบคุณภาพเครื�องมือ (สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี  

ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557 : 11 - 15) 
2.1 สถิติวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของขอ้สอบที3จะใชท้ดสอบผลสัมฤทธิN ทางการเรียน

รายขอ้ โดยใชสู้ตร ของ Rovinelli and Hambleton 
 

IOC = 
N

R∑  
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โดยแทนค่า 
IOC  แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค ์

(Index of Item – Objective Congruence) 

∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี3ยวชาญ 
N แทน จาํนวนผูเ้ชี3ยวชาญ 
 

2.2 สถิติการหาค่าความยากของขอ้สอบรายขอ้  ใชสู้ตรดงันี/  
 

p = 
H + L 

N 
 
โดยแทนค่า 

p แทน     ค่าความยาก 
H แทน    จาํนวนคนในกลุ่มเก่งทาํถูก 
L แทน    จาํนวนคนในกลุ่มอ่อนทาํถูก 
N แทน    จาํนวนคนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนรวมกนั 

 
2.3 สถิติการหาค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบรายขอ้  ใชสู้ตรดงันี/  
 

r = 
H - L 

NH หรือ NL 
 

โดยแทนค่า 
r แทน ค่าอาํนาจจาํแนก 
H แทน จาํนวนคนในกลุ่มเก่งที3ตอบถูก 
L แทน จาํนวนคนในกลุ่มอ่อนที3ตอบถูก 
NH หรือ NL    แทน จาํนวนคนในกลุ่มเก่งหรือจาํนวนคนในกลุ่มอ่อน 
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2.4 การหาความเที3ยงของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิN ทางการเรียน โดยใชสู้ตร KR–20 
ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson)  ใชสู้ตรดงันี/  

 

rtt  =  








− 1k

k  













−
∑

2s

pq
1  

 
โดยแทนค่า 

rtt แทน ความเที3ยงของแบบทดสอบ 
k แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 
p แทน สัดส่วนของคนทาํถูกแต่ละขอ้ 
q แทน สัดส่วนของคนทาํผดิแต่ละขอ้ (q = 1 - p) 
s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั/งฉบบั 

เมื3อ 

1)-n(n
)x()xn(

s
22

2 ∑ ∑−
=  

 

โดยแทนค่า 
n  แทน จาํนวนนกัเรียนที3เขา้สอบ 
x แทน คะแนนที3นกัเรียนแต่ละคนทาํได ้

 
2.5 หาค่าความเที3ยงของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิN แอลฟา 

(Alpha Coefficient) โดยวธีิของครอนบาค (Cronbach)  ใชสู้ตรดงันี/  
 

α  =
 










− 1k

k  













−
∑

2

2

1
t

i

S

S
 

 

โดยแทนค่า 

α แทน ความเที3ยงของแบบประเมิน 
k แทน จาํนวนขอ้คาํถาม/รายการประเมิน 

∑ 2
iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

2
ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั/งฉบบั 
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3. สถิติที�ใช้วเิคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
3.1 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 

1 เฟส ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ใชสู้ตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ดงันี/  (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์
อา้งใน มณัฑนา ไทรวฒันะศกัดิN , 2548 : 36) 

 
 
 
 
 

 และ 
 
 
 
 

โดยแทนค่า 
E1  แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการ หมายถึงคะแนนเฉลี3ยร้อยละ

ของนกัเรียนทุกคน ระหวา่งปฏิบติังาน รวมทุกกิจกรรม 
E2    แทน   ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ หมายถึง คะแนนเฉลี3ยร้อยละ

ของผลงานนกัเรียนทุกคน เมื3อสิ/นสุดการจดัการเรียนการสอน รวมทุกกิจกรรม 

∑X แทน   คะแนนรวมดา้นกระบวนการและดา้นกิจนิสัยการทาํงาน
ของนกัเรียน ระหวา่งปฏิบติังาน รวมทุกกิจกรรม ของนกัเรียนทุกคน  

∑F แทน   คะแนนรวมของผลงานนกัเรียน เมื3อสิ/นสุดการปฏิบติังาน 
รวมทุกชิ/นงาน/ผลงาน ของนกัเรียนทุกคน  

A     แทน   คะแนนเต็มด้านกระบวนการและดา้นกิจนิสัยการทาํงาน 
ระหวา่งปฏิบติังาน รวมทุกกิจกรรม  

B แทน คะแนนเตม็ของผลงาน รวมทุกผลงาน 
N แทน จาํนวนนกัเรียนทั/งหมด 

 
 
 

 
E1 

 
= 

∑X 
× 100 

N 
A 

 
E2 

 
= 

∑F 
× 100 

N 
B 
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3.2 สถิติเปรียบเทียบผลสัมฤทธิN ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิN ทางการเรียน (นพพร ธนะชยัขนัธ์, 2552 : 340)  ใชสู้ตรดงันี/  

 

t  =

1n
)d(dn

d
22

−

−∑ ∑

∑
 

 
โดยแทนค่า 

t แทน ค่าที3ใชพ้ิจารณาแจกแจงแบบ  t – Distribution 
d  แทน ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

∑d  แทน ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน 

∑
2d  แทน ผลรวมยกกําลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนน

ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
df แทน n – 1 

 
3.3 สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี3ยความพึงพอใจของนักเรียนที3มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ใช้สถิติพื/นฐาน ขอ้ 1.2 การหาค่าเฉลี3ย
ของขอ้มูลประชากร (µ) และ ขอ้ 1.3 การหาค่าส่วนเบี3ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) ดงัที3 
เสนอไวข้า้งตน้ 
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บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษานี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส และศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส    
ที�พฒันาขึ�น 

ประชากรที�ใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั�นปีที� 2 กลุ่ม 5 - 6 วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ที�ไดเ้รียนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 32 คน   

เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั               
1 เฟส สําหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จาํนวน 5 ชุด ได้แก่                  
ชุดที� 1 ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ ชุดที� 2 คาปาซิเตอร์มอเตอร์ ชุดที� 3 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ ชุดที� 4                     
ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ และชุดที� 5 รีพลัชั�นมอเตอร์  ใบงานและแบบประเมินผลการปฏิบติังาน 
จาํนวน 14 ฉบับ  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน จาํนวน 5 ฉบับ และแบบประเมิน                
ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส จาํนวน 5 ฉบบั 

สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ       
สถิติเปรียบเทียบ t-test   

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เรียงตามลาํดบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษา  ดงันี�  
ตอนที� 1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 

สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80   
ตอนที� 2 ผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนของนกัเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ

การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  
ตอนที� 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อ

วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  
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ตอนที� 1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80   

 
ตาราง 6   ประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับ

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาวชิาช่างไฟฟ้า 
 

ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 
กระแสสลบั 1 เฟส 

ประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ 

E1 E2 

ชุดที�  1    ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ 87.05 89.31 

ชุดที�  2    คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 86.46 89.69 

ชุดที�  3    เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 86.67 89.27 

ชุดที�  4    ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 88.07 89.69 

ชุดที�  5    รีพลัชั�นมอเตอร์ 86.82 88.54 

รวม 87.02 89.30 

 
จากตาราง 6 พบวา่ ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สาํหรับ

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาวชิาช่างไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 87.02/89.30 
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ตอนที� 2 ผลสัมฤทธิ=ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ              
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  

 
ตาราง  7 ผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทกัษะ                 

การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  
 

ตวัแปร Mean Std. df t Sig. 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 24.59 1.97 31 78.90* .000 

คะแนนทดสอบหลงัเรียน 42.22 1.35    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 

จากตาราง 7 พบว่า ผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะ           
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
(ค่าที 78.90) 
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ตอนที� 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  

 
ตาราง 8   ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจร

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  
 

ความพงึพอใจของนักเรียน 
ที�มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะ 

µ σ แปลผล 

ชุดที�  1    ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ 4.43 0.19 มาก 

ชุดที�  2    คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 4.46 0.19 มาก 

ชุดที�  3    เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 4.45 0.17 มาก 

ชุดที�  4    ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 4.42 0.19 มาก 

ชุดที�  5    รีพลัชั�นมอเตอร์ 4.41 0.20 มาก 

โดยรวม 4.43 0.13 มาก 

 
จากตาราง 8 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ

การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส โดยรวมอยูร่ะดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 4.43) 
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บทที� 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษานี มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ< ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส และศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส     
ที�พฒันาขึน 

ประชากรที�ใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชันปีที� 2 กลุ่ม 5 - 6 วิทยาลยัเทคนิคลาํพูน ที�เรียนในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ          
ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 32 คน   

เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั               
1 เฟส สําหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จาํนวน 5 ชุด ได้แก่                  
ชุดที� 1 ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ ชุดที� 2 คาปาซิเตอร์มอเตอร์ ชุดที� 3 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ ชุดที� 4                     
ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ และชุดที� 5 รีพลัชั�นมอเตอร์  ใบงานและแบบประเมินผลการปฏิบติังาน 
จาํนวน 14 ฉบับ  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ< ทางการเรียน จาํนวน 5 ฉบับ และแบบประเมิน                
ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส จาํนวน 5 ฉบบั 

สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ       
สถิติเปรียบเทียบ t-test  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี  
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สรุปผลการศึกษา 
1. ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาวชิาช่างไฟฟ้า จาํนวน 5 ชุด มีประสิทธิภาพโดยรวม 87.02/89.30 และ
ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะแต่ละชุด ดงันี  

ชุดที�  1  ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ มีค่าประสิทธิภาพ   87.05/89.31 
ชุดที�  2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ มีค่าประสิทธิภาพ   86.46/89.69 
ชุดที�  3  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ มีค่าประสิทธิภาพ   86.67/89.27 
ชุดที�  4  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ มีค่าประสิทธิภาพ   88.07/89.69 
ชุดที�  5  รีพลัชั�นมอเตอร์ มีค่าประสิทธิภาพ    86.82/88.54 

2. ผลสัมฤทธิ< ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลงัเรียน    
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 (ค่าที 78.90) 

3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
โดยรวมระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 4.43)  

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งันี  
1. การสร้างชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประกอบดว้ยชุดฝึกทกัษะ จาํนวน 5 ชุด โดยรวม
มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 87.02/89.30 ซึ� งสูงกว่าเกณฑ์ที�กาํหนด 80/80 และชุดฝึกทกัษะ        
ทุกชุด มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที�ก ําหนด 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาที�ตั งไว ้              
ที�เป็นเช่นนี เนื�องจาก ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ไดพ้ฒันาขึนโดยใช้
กรอบแนวคิดการผลิตสื�อการเรียนการสอนและนวตักรรมการศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
(สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556 : 176 - 177) กาํหนดมาตรฐานสื�อการเรียนการสอน
ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ ซึ� งเป็นสื�อประสมที�นิยมและใชม้ากในการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในด้านอุตสาหกรรม เป็นสื�อที�สร้างประสบการณ์ตรงด้านทักษะและเสริม
ความคิดสร้างสรรคใ์ห้กบัผูเ้รียน ผูส้อนสามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บัจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน
ไดห้ลายอย่าง รวมทังใชป้ระกอบสื�อไดห้ลายชนิดหลายเรื�อง เช่น ชุดอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์
ชุดทดลองวงจรไฟฟ้า ชุดทดลองไฟฟ้าแสงสวา่ง เป็นตน้ ลกัษณะสําคญัของชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ 
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ประกอบดว้ย คู่มือครู คู่มือนกัเรียน คู่มือการทดลอง (ใบงาน/ใบปฏิบติังาน/ใบประกอบ/ใบกิจกรรม) 
และชุดสื�อทดลอง (วสัดุ-อุปกรณ์/เครื�องมือ) มาตรฐานเฉพาะของชุดทดลอง มีลกัษณะเป็นสื�อ 3 มิติ 
มีชินส่วนโดยรวมที�บอกรายละเอียด ที�ระบุแยกออกจากกันหรือประกอบเข้าด้วยกัน หรือ
เคลื�อนไหวได ้หรือสร้างสรรคเ์ป็นชินงานใหม่ๆไดช้ดัเจน มีขนาด นําหนกั เหมาะสมกบัการใชง้าน 
ใช้วสัดุเหมือน หรือคล้ายของจริง มีขนาด รูปร่าง ที�สามารถปฏิบติังานได้อย่างคล่องตวั มีสีสัน/
กระบวนการ น่าสนใจ สามารถตรวจปรับความเขา้ใจกบัของจริงได ้และมีความคงทนถาวร ซึ� งผล
การตรวจคุณภาพชุดสื�อโดยผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า จาํนวน 5 คน ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ที�สร้างขึ น ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขันต้นและมาตรฐานเฉพาะของสื�อการเรียนการสอนประเภท               
ชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ ครบทุกรายการ ชุดฝึกทักษะที�สร้างขึ น มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้สามารถ
ปฏิบติังานได้จริง และครอบคลุมเนือหาที�จาํเป็นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื� องมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส นอกจากการพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส          
ชุดที� 1 - ชุดที� 5 ขึนแลว้ ผูศึ้กษายงัไดจ้ดัทาํเอกสารที�จาํเป็นต่อการใช้ชุดฝึกทกัษะ จาํนวน 2 เล่ม 
ไดแ้ก่ คู่มือการใช้ ชุดฝึกทกัษะ (สําหรับครูผูส้อน) และคู่มือนกัเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะ 
โดยแนบเอกสารใบความรู้ ที�นาํเสนอทฤษฎี หลกัการ และความรู้พืนฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส เพื�อนาํความรู้มาใชง้านชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที� 1 – ชุดที� 5 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยเรียงลาํดบัเนือหาจากง่ายไปหายาก เริ�มจาก
ใบความรู้ที� 1 เรื�อง สปลิตเฟสมอเตอร์  นาํเสนอเนือหาเกี�ยวกบัส่วนประกอบและหลกัการทาํงาน
ของสปลิตเฟสมอเตอร์ การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ� มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจร               
การกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน และการแก้ไข ใบความรู้ที�  2 เรื� อง              
คาปาซิเตอร์มอเตอร์  นาํเสนอเนือหาเกี�ยวกบัส่วนประกอบและหลกัการทาํงานของคาปาซิเตอร์
มอเตอร์ การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจรการกลบัทิศทาง            
การหมุน การหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ข ใบความรู้ที�  3 เรื�อง เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์  
นาํเสนอเนือหาเกี�ยวกบัส่วนประกอบและหลกัการทาํงานของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ การต่อวงจร
ขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุ
เมื�อมอเตอร์ไม่หมุน และการแก้ไข ใบความรู้ที�  4 เรื� อง ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ นําเสนอเนือหา
เกี�ยวกบัส่วนประกอบและหลกัการทาํงานของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ การต่อวงจรขดลวดภายใน        
การเริ�มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุน 
และการแกไ้ข ใบความรู้ที�  5 เรื�อง รีพลัชั�นมอเตอร์  นาํเสนอเนือหาเกี�ยวกบัส่วนประกอบและ
หลกัการทาํงานของรีพลัชั�นมอเตอร์ การต่อวงจรขดลวดภายใน การเริ�มเดิน การหยุดมอเตอร์ การต่อ
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วงจรการกลบัทิศทางการหมุน การหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ข รวมถึงการกาํหนด
กิจกรรมให้นกัเรียนปฏิบติังานโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส         
ชุดที� 1 – ชุดที� 5 จากใบงาน ทังหมด 14 ใบงาน ครอบคลุมกิจกรรม การต่อวงจร การตรวจหาสาเหตุ
เมื�อมอเตอร์ไม่หมุน และ การแกไ้ข ของสปลิตเฟสมอเตอร์ คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ คาปาซิ
เตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ และ
รีพลัชั�นมอเตอร์ รวม  14 กิจกรรม และทาํการวดัและประเมินผลดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 
(Process) และดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) ระหวา่งการทาํกิจกรรม รวมทุกกิจกรรม 
เพื�อศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดฝึกทกัษะ ชุดที� 1 – ชุดที� 5 และทาํการวดัและ
ประเมินผลดา้นผลงาน (Product) จากความถูกตอ้งของผลงาน ชินงาน และบนัทึกผลการทดลอง 
เมื�อสินสุดการปฏิบติักิจกรรม รวมทุกกิจกรรม เพื�อศึกษาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ของชุดฝึก
ทกัษะ ชุดที� 1 – ชุดที� 5 พบว่า ชุดฝึกทกัษะ ทุกชุด มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที�กาํหนด 80/80            
ชุดที�  1 ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ มีค่าประสิทธิภาพ 87.05/89.31 ชุดที�  2 คาปาซิเตอร์มอเตอร์ มีค่า
ประสิทธิภาพ 86.46/89.69 ชุดที� 3 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ มีค่าประสิทธิภาพ 86.67/89.27 ชุดที� 4        
ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ มีค่าประสิทธิภาพ 88.07/89.69 และชุดที� 5 รีพลัชั�นมอเตอร์ มีค่าประสิทธิภาพ 
86.82/88.54 ที�เป็นเช่นนี  เพราะชุดฝึกทกัษะที�สร้างขึน เรียงลาํดบัเนือหาจากง่ายไปยาก นกัเรียน          
ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และไดฝึ้กตามระดบัความสามารถของตนเอง รูปแบบ
การนาํเสนอเนือหาชดัเจน เขา้ใจง่าย ตรงตามจุดมุ่งหมายของการสร้างชุดฝึกทกัษะ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ปรัชวี สวามิวศัดุ์ (2555 : 10) ไดใ้ห้ความหมายของชุดฝึกไวว้า่ เป็นสื�อหรือนวตักรรม 
ที�จดัทาํขึนเพื�อใชฝึ้กทกัษะใหก้บัผูเ้รียน หลงัจากเรียนจบเนือหาในช่วง ๆ หนึ�ง  ๆ เพื�อฝึกฝนให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจ รวมทังเกิดความชาํนาญในเรื�องนัน ๆ อยา่งกวา้งขวาง ชุดฝึกจึงมีความสําคญัต่อ
ผูเ้รียนในการที�จะช่วยเสริมทกัษะให้กบัผูเ้รียน ทาํให้การสอนของครู อาจารย ์และการเรียนของ
นักศึกษาประสบผลสําเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ การพฒันาสื� อและนวตักรรม                  
การเรียนการสอนของครูผูส้อนในสาขาวิชาช่าง  ดงันี  สุริโยทยั สุปัญญาพงศ ์และอรรถพล เข็มแดง 
(2552) ไดพ้ฒันาชุดทดลองเพื�อเสริมทกัษะวิชาปฏิบติัวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั เพื�อใชเ้สริมหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ พบวา่ ชุดทดลองมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.81/82.25 ซึ� งสูง
กว่าเกณฑ์ที�กาํหนด 80/80 เช่นเดียวกบั อภิชาติ  เนินพรหม (2553) ไดพ้ฒันาชุดฝึกทกัษะการวดั
และอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ สําหรับผูเ้รียนอาชีวศึกษา พบว่า ชุดฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพ 
80.69/81.88  วิทยาลยัสารพดัช่างพระนคร (2554) ไดพ้ฒันาชุดทดลองวงจรและการต่อเซลล์ไฟฟ้า 
เพื�อใชใ้นหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัสารพดัช่างพระนคร 
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พบว่า การเรียนด้วยชุดทดลองวงจรและการต่อเซลล์ไฟฟ้าร่วมกับใบงาน มีประสิทธิภาพ 
84.14/80.14  พชัรินทร์  สุวรรณบุตร (2554) ไดพ้ฒันาชุดฝึกวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี ตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พ.ศ. 2546 ประสิทธิภาพของชุดฝึกเท่ากบั 82.95/83.35 ซึ� ง
สูงกวา่เกณฑ์ที�กาํหนด 80/80  บณัฑิต  ดวงจนัทร์ (2556) ไดพ้ฒันาชุดทดลองตูเ้ยน็แบบโนฟรอส             
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา พบว่า ชุดทดลอง                    
มีประสิทธิภาพ 81.11/84.88 เช่นเดียวกับ เกษม ถือสัตย์เที�ยง (2556) ได้พฒันาชุดการสอน                        
วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั (2104-2108) เรื� อง การต่อคอล์ยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2546 สาขางานไฟฟ้ากาํลงั โรงเรียนกองทพับก
อุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอนที�สร้างขึ นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.03/84.83 ซึ� งจากผลการพฒันาชุดฝึกทกัษะในสาขาวิชาช่างของครูผูส้อนขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ 
ชุดฝึกทกัษะที�ไดรั้บการพฒันาและผา่นการทดสอบคุณภาพอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที�ก ําหนด ช่วยเพิ�มทักษะในการปฏิบัติงาน สําหรับนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาช่างได ้               
ทุกระดบัชัน เป็นสื�อการเรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพ ที�ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการจดัการเรียน 
การสอนไดเ้ป็นอยา่งดี ทังประสิทธิภาพของกระบวนการในการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ 
และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ที�แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเนือหาหน่วยการเรียนรู้
สูงขึนเมื�อสินสุดการจดัการเรียนรู้ 

2. ผลสัมฤทธิ< ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จากการทดสอบ
นักเรียนโดยใช้ข้อสอบวดัผลสัมฤทธิ< ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชุดเดียวกัน พบว่า 
นกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ยก่อนเรียน 24.59 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 49.18 และมีคะแนนเฉลี�ยหลงัเรียน 
42.22 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.44 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า             
นกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ยหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 (ค่าที 78.90) 
เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาที�ตังไว ้ที�เป็นเช่นนี เนื�องจากชุดฝึกทกัษะที�สร้างขึน เป็นสื�อและ
นวตักรรมการเรียนการสอนที�มีเป้าหมายเพื�อฝึกทกัษะและความชํานาญของผูเ้รียน ซึ� งเป็นผล             
มาจากการมีความรู้ความเขา้ใจในเรื�องนัน ๆ จึงสามารถนาํความรู้มาใช้ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ในชุดฝึกทกัษะ ที�ไดส้รุปทฤษฎีพืนฐานที�สําคญัและจาํเป็น มีกิจกรรมที�สอดคลอ้งกบัเนือหา และ
ชุดฝึกทกัษะ จึงสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล การกาํหนดเนือหาในหน่วยการเรียนที�เรียงลาํดบั
จากง่ายไปหายาก นกัเรียนไดฝึ้กซํ า ๆ ทาํให้เกิดพฒันาการ เกิดการเรียนรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะและ
ความชํานาญ เกิดความจาํที�คงทน และมีความก้าวหน้าทางการเรียน สอดคล้องกับ ปาริชาติ   
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สุพรรณกลาง (2550 :23) กล่าวถึงประโยชน์และความสําคญัของชุดฝึกทกัษะว่าเป็นสื�อการเรียน          
ที�ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และทกัษะ ทังยงัช่วยแบ่งเบาภาระครูผูส้อน ซึ� งประโยชน์ของชุดฝึก
ทกัษะทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจเนือหาบทเรียนไดม้ากขึน มีความเชื�อมั�น ฝึกทาํงานด้วยตนเอง ทาํให้มี
ความรับผิดชอบ และทาํให้ครูผูส้อนทราบปัญหาและขอ้บกพร่องของผูเ้รียนในเรื�องที�เรียน ทาํให้
สามารถแกปั้ญหาไดท้นัที นอกจากนี ชุดฝึกทกัษะยงัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะอยา่งเต็มที� ทังยงั
ช่วยใหค้วามรู้คงอยูไ่ดน้าน และเป็นเครื�องมือวดัผลสัมฤทธิ< ทางการเรียนหลงัจบกิจกรรมแต่ละครั ง 
เช่นเดียวกบั อุษณีย ์เสือจนัทร์ (2553 :17-18) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดฝึกทกัษะ ช่วยในการฝึก
เสริมทกัษะของนกัเรียน ทาํให้จดจาํเนือหาได ้มีเจตคติที�ดีต่อวิชาที�เรียน สามารถนาํมาแกปั้ญหา
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่มได้ดี ผูเ้รียนสามารถนาํมาทบทวนเนือหาได้ด้วยตนเอง ทาํให้ผูเ้รียน
ทราบความก้าวหน้าของตน เป็นเครื� องมือที�ครูผู ้สอนใช้ประเมินผลการเรียนได้เป็นอย่างดี 
สอดคลอ้งกบั รายงานผลการใชชุ้ดฝึกทกัษะของครูผูส้อนสาขาวิชาช่าง ไดแ้ก่ วิทยาลยัสารพดัช่าง
พระนคร (2554) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธิ< ทางการเรียนของนกัเรียน ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชันปีที� 1 สาขางานไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัสารพดัช่างพระนคร พบว่า นักเรียนที�เรียนด้วย               
ชุดทดลองวงจรและการต่อเซลล์ไฟฟ้าร่วมกบัใบงาน มีผลสัมฤทธิ< ทางการเรียนหลงัเรียนเพิ�มขึน
อย่างมีนยัสําคญัที�ระดบั .01  เช่นเดียวกบั บณัฑิต  ดวงจนัทร์ (2556) ไดท้าํการศึกษาผลสัมฤทธิ<
ทางการเรียนของนกัเรียนสาขางานติดตังไฟฟ้า ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชันปีที� 2 วิทยาลยั
เทคโนโลยโีปลิเทคนิคลานนา ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2556 โดยใชชุ้ดทดลองตูเ้ยน็แบบโนฟรอส 
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ< ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ                
ที�ระดบั .01  สอดคลอ้งกบั เกษม ถือสัตยเ์ที�ยง (2556) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธิ< ทางการเรียนของนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชันปีที� 2 สาขางานไฟฟ้ากาํลงั โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ ช่างกล  
ขส.ทบ. ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2557 พบว่า หลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชามอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั เรื�อง การต่อคอล์ยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พุทธศกัราช 2546 ทาํให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี�ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี�ยก่อนเรียน  
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และ อภิสิทธิ<  สุมาลี (2556) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธิ< ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.2) แผนกวิชาไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัเทคโนโลยี
ปัญญาภิวฒัน์ ที�เรียนด้วยชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื� องปรับอากาศแบบแยกส่วน พบว่า ผลสัมฤทธิ<
ทางการเรียนของนกัเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ซึ� งจาก
รายงานผลการใชชุ้ดฝึกทกัษะของครูผูส้อนสาขาวิชาช่างขา้งตน้ ทาํให้เห็นวา่การจดัการเรียนรู้โดย
ใชชุ้ดฝึกทกัษะช่วยใหผ้ลสัมฤทธิ< ทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึน  
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3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ                
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  พบวา่ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 4.43) และเมื�อ
ศึกษาในรายละเอียด ชุดที� 1 – ชุดที� 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ระดบัมาก ทุกชุด (ค่าเฉลี�ย 4.41 - 4.46) 
โดยเห็นวา่ ดา้นจุดประสงค์การเรียนรู้ มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัเนือหาและกิจกรรม
การเรียนรู้ ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทังดา้นความรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการปฏิบติังาน และ
ด้านกิจนิสัยการปฏิบติังาน มีความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน และมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้สามารถ
ปฏิบติังานไดจ้ริง (ค่าเฉลี�ย 4.38 - 4.49) ดา้นเนือหา มีเนือหาที�เรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก ตรงกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบการนาํเสนอเนือหาชดัเจนเขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัเวลาที�เรียน และ
ความยากง่ายของเนือหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน (ค่าเฉลี�ย 4.41 - 4.49) ดา้นกิจกรรมการเรียน       
การสอน มีกิจกรรมการเรียนการสอนที�ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบติั
กิจกรรมดว้ยตนเอง ทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดจ้ริงตามจุดประสงค ์ผูเ้รียนและกลุ่มเป็นผูค้น้หาคาํตอบ
จากการทาํกิจกรรมไดด้้วยตนเอง และทาํกิจกรรมสําเร็จไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งคดัลอกผลงาน
ของผูอื้�น (ค่าเฉลี�ย 4.38 - 4.48) ดา้นสื�อการเรียนการสอน เป็นสื�อการเรียนการสอนที�สอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัเนือหา เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคไ์ดเ้ร็วขึน สะดวกต่อการนาํไปใช ้(ค่าเฉลี�ย 4.36 - 4.43) 
ดา้นการวดัและการประเมินผล มีการวดัและการประเมินผลที�สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
แบบทดสอบวดัความรู้ผูเ้รียนได้จริง แบบประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงานที�กําหนดให้
สามารถวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านกระบวนการ และกิจนิสัยการปฏิบติังานของผูเ้รียนได้จริง       
การวดัคุณภาพผลงาน มีเกณฑ์การให้คะแนนที�ชัดเจน เป็นขันตอนและใช้มาตรฐานเดียวกัน            
ผูเ้รียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ที�สูงขึน จากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ต่อเนื�อง (ค่าเฉลี�ย 
4.38 - 4.52) จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ระดบัมาก ทุกชุด ทุกดา้น เป็นไปตาม
สมมติฐานที�ตังไว ้ที�เป็นเช่นนี เนื�องจาก ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
ได้พฒันาขึ นโดยใช้กรอบแนวคิดการพฒันาสื� อการเรียนการสอนที�ใช้ในสถาบันอาชีวศึกษา 
(สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556 : 28) ที�ให้ผูส้อนสามารถนาํมาปรับปรุงเนือหา 
ดดัแปลงวิธีการให้มีความทนัสมยั ทนัเทคโนโลยี เพิ�มเติมองค์ความรู้ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
รายวิชา และเสริมคุณภาพด้านการผลิต ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสื�อการเรียนการสอนและ
นวตักรรมอาชีวศึกษา ของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สื�อนันจะใชป้ระกอบการเรียน
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การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของสถาบนัอาชีวศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางการเลือกใช้
สื�อการเรียนการสอนและนวตักรรมการศึกษา (สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556 : 19 - 
20) สําหรับครูผูส้อนของสถาบนัอาชีวศึกษา ซึ� งเป็นสถาบนัที�จดัการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ           
แต่ละรายวิชาชีพจะมีทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัที�สถาบนัตอ้งจดัการให้แลว้เสร็จภายในกรอบ
ของหลกัสูตรที�กาํหนด ในการเรียนการสอนผูส้อนตอ้งมีความรอบรู้ในเนือหาของบทเรียนที�จะสอน 
มีความเขา้ใจถึงวุฒิภาวะของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผูเ้รียน รับทราบจุดหมายของหลกัสูตรและ
จุดประสงค์รายวิชา จากนันจะต้องตังจุดประสงค์ว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์และ    
การเรียนรู้อย่างไรจากการเรียนในบทเรียนนัน ๆ แล้วจึงกาํหนดวิธีการสอนที�เหมาะสม เพื�อหา
แนวทางในการกาํหนดสื�อ และเลือกใช้สื�อการเรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพที�สุด โดยเลือกสื�อ 
การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์รียนรู้ คดัสรรสื�อการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบั
กิจกรรม โดยศึกษาข้อมูลเนือหาสาระข้อเท็จจริงของสื� อที�นําเสนอนั นให้ตรงและครอบคลุม
เนือหาวิชาที�สอนให้มากที�สุด พิจารณาความน่าสนใจในการนาํเสนอของสื�อและผลที�เกิดกับ             
การเรียนการสอนโดยพิจารณาถึงขนาด รูปทรง สีสัน เทคนิคด้านการผลิต เทคนิคการนาํเสนอ             
ที�ทาํใหผู้เ้รียนอยากรับรู้และเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานที�สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาํหนด และสรรหาสื�อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เนื�องจากสื�อการเรียน         
การสอน มีหลายรูปแบบ หลายประเภท และหลายระดบั ผูส้อนควรศึกษาคุณสมบติัของสื�อแต่ละ
ประเภท และเลือกสรรให้เหมาะสมกบั เพศ วยั คุณวุฒิของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัแนวการสอนโดย
ใชก้ารทดลองของ ชูศกัดิ<   เปลี�ยนภู่ (2545 : 12) คือ กระบวนการที�ผูส้อนพยายามสร้างกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ เพื�อให้ผูเ้รียนไดส้ัมผสัและไดรั้บประสบการณ์จากการปฏิบติัการทดลอง ให้ผูเ้รียน
แกปั้ญหา พิสูจน์ขอ้เท็จจริงจากทฤษฎีที�ไดมี้การคน้พบแลว้ และเกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์
ตรง เกี�ยวกบัสิ�งที�ตอ้งนาํไปปฏิบติั สามารถพฒันาทกัษะการใชเ้ครื�องมือ รวมทังสามารถประยุกต์
หลกัการที�ใชใ้นการทดลองกบังานจริงในภาคสนามได ้ทังนี เนื�องจากในการเรียนรู้นี  ผูเ้รียนจะทาํ
การทดลองตามเนือหาทฤษฎีที�ไดเ้รียนมาโดยใช้วิธีการสอบสวน คน้ควา้ และปฏิบติัการทดลอง 
ส่วนผูส้อนจะตอ้งเตรียมพร้อมในเรื�องของใบงานทดลอง ซึ� งประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย รายการ
เครื�องมือและอุปกรณ์ ลาํดบัขันการทดลอง ผลการทดลอง รวมทังคาํถาม ปัญหา และสิ�งอื�น ๆ ที�จะ
เกิดขึนระหว่างการทดลอง จากนันผูส้อนจะทาํการควบคุมการทดลอง จนกระทั�งผูเ้รียนสามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และทาํการอภิปรายผลการทดลองร่วมกันระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน ซึ� ง            
การสอนแบบนีทาํให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสทาํการทดลองทั�วถึงกนั สอดคลอ้งกบัจุฬารัตน์ วงศศ์รีนาค 
(2537 : 13) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของชุดฝึกทกัษะทาํให้เกิดการเรียนรู้จากการกระทาํจริง เป็น
ประสบการณ์ตรงที�ผูเ้รียนมีจุดประสงค์แน่นอน ทาํให้สามารถรู้และจดจาํสิ� งที� เรียนได้ดี จน
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นาํไปใชใ้นสถานการณ์เช่นเดียวกนัได ้นอกจากนี  ไพบูลย ์มูลดี (2546 : 52) กล่าวถึงชุดฝึกทกัษะ          
ที�ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ขึน ช่วยให้จดจาํเนือหาในบทเรียนและคาํศพัท์ต่าง ๆไดค้งทน 
เกิดความสนุกขณะเรียน ทาํใหผู้เ้รียนทราบความกา้วหนา้ของตนเอง สามารถทบทวนความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง สามารถวดัผลการเรียนที�เรียนแลว้ และช่วยให้ครูทราบขอ้บกพร่องของผูเ้รียนและนาํไป
ปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที เช่นเดียวกบั มาสวิมล รักบา้นเกิด (2546 : 27) ที�เห็นว่าชุดฝึกทกัษะ          
ช่วยใหค้รูทราบพฒันาการทางทกัษะนัน ๆ ของผูเ้รียน ทาํให้เห็นขอ้บกพร่อง ซึ� งจะไดท้าํการแกไ้ข
ไดถู้กตอ้งทนัที ช่วยให้ผูเ้รียนประสบผลสําเร็จในการเรียนมากขึน ซึ� งผลการพฒันาและทดลองใช้
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  1 เฟส กับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ชันปีที� 2 ปีการศึกษา 2557 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  1 เฟส ระดับมาก สอดคล้องกับ                   
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการใช้ชุดฝึกทกัษะ ชุดทดลอง และชุดอุปกรณ์              
ในการจดัการเรียนการสอนและฝึกทกัษะพืนฐานใหก้บันกัเรียนนกัศึกษาสาขาวชิาช่างอุตสาหกรรม 
ของครูผูส้อนสถาบนัอาชีวศึกษา ดงันี   วิทยาลยัสารพดัช่างพระนคร (2554) ไดพ้ฒันาชุดทดลอง
วงจรและการต่อเซลล์ไฟฟ้า และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชันปีที� 1 สาขางานไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัสารพดัช่างพระนคร ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ชุดทดลองวงจรและการต่อเซลล์ไฟฟ้า พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดทดลองวงจร
และการต่อเซลล์ไฟฟ้า ระดบัมากที�สุด สอดคล้องกบั วิทยาลยัเทคนิคแพร่ (2558) ไดพ้ฒันา             
ชุดสื�อมลัติมิเตอร์ เพื�อแกไ้ขปัญหาการสอนการใชม้ลัติมิเตอร์ขนาดจริงที�มีขนาดเล็ก ตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชันปีที� 1 สาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร์ วิทยาลยัเทคนิคแพร่ ที�ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื�อมลัติมิเตอร์ที�สร้างขึ น  
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดสื�อมลัติมิเตอร์ในการจดัการเรียนการสอนการใช ้           
มลัติมิเตอร์ขนาดจริงที�มีขนาดเล็กในระดบัมาก เช่นเดียวกบั อภิสิทธิ<   สุมาลี (2556) ไดพ้ฒันาชุดฝึก
วงจรไฟฟ้าเครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื�อใชใ้นการเรียนการสอนวิชาเครื�องทาํความเยน็และ
ปรับอากาศ 2 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ และทาํการศึกษา
ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชันปีที� 2 แผนกวิชาไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยั
เทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ ที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกวงจรไฟฟ้าเครื�องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะโดยรวมระดบัมาก  
จากรายงานผลการศึกษาของครูผูส้อนขา้งตน้ สอดคล้องกบัผลการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ที�พฒันาขึน และเห็นได้ว่าการใช้ชุดฝึกทกัษะ ชุดทดลอง หรือ       



174 

 

ชุดอุปกรณ์ เพื�อใชเ้สริมทกัษะและความรู้พืนฐานใหน้กัเรียนในสาขาวชิาช่าง ทาํให้นกัเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการเรียน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ และช่วยให้บรรลุตามจุดประสงค ์        
การเรียนรู้ไดเ้ร็วยิ�งขึน  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช้ 

จากการศึกษาพบว่าชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ ช่วยพฒันา
ผลสัมฤทธิ< ทางการเรียน และก่อให้เกิดความพึงพอใจ จึงควรนาํชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั สําหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า กลุ่มอื�น หรือในปีการศึกษาต่อไป               
แต่ควรจะมีวธีิการในการนาํไปใชด้งันี  

1. การใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  ควรให้นักเรียน         
เรียนตามลาํดบั จากชุดที� 1 ไปจนถึง ชุดที� 5 ไดแ้ก่ ชุดที� 1 ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ ชุดที� 2 คาปาซิเตอร์
มอเตอร์ ชุดที� 3 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ ชุดที� 4 ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ และชุดที� 5 รีพลัชั�นมอเตอร์    
โดยชุดฝึกทกัษะทัง 5 ชุด ไดเ้รียงลาํดบัเนือหาจากง่ายไปหายาก นอกจากนันแลว้ เนือหาการเรียนรู้ 
ทังในใบความรู้และการฝึกทกัษะโดยชุดฝึกทกัษะ จากชุดหนึ�ง ยงัเชื�อมโยงและเป็นพืนฐานความรู้
ไปสู่เรื� องถัดไป ดังนั น จึงมีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ�งที�ให้นักเรียนปฏิบติัตามคาํแนะนํา               
ในชุดฝึกทกัษะอยา่งเคร่งครัด 

2.  ครูผูส้อนควรดูแลและใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ
อย่างใกล้ชิด และจดบนัทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนทุกครั ง เพื�อใช้เป็นแนวทางพฒันากิจกรรม          
การเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึนต่อไป 

3. การใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ครูผูส้อนควรจดัลาํดบักิจกรรมการเรียนรู้ตามขันตอน
ในคู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะ (คู่มือสําหรับครูผูส้อน) เรียงลาํดบัเนือหาจากชุดที� 1 ไปจนถึงชุดที� 5            
ทาํการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามลาํดบัขันตอน ทังก่อนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
ระหว่างปฏิบติักิจกรรม และเมื�อสินสุดการปฏิบัติกิจกรรม เพื�อวดัผลการเรียนรู้ของนักเรียน                 
ทังดา้นทกัษะกระบวนการทาํงาน ดา้นกิจนิสัยในการทาํงาน และดา้นผลงาน โดยใช้เครื�องมือวดั
และประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน ที�กาํหนดไวล่้วงหน้า เป็นระบบและ
มาตรฐานเดียวกนั 
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4. การทดสอบความรู้ของนกัเรียนทาํให้เห็นพฒันาการและความกา้วหนา้ทางการเรียนของ
นกัเรียน ครูผูส้อนจึงควรทดสอบพืนฐานความรู้เดิมของนกัเรียนในชั�วโมงแรก ก่อนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน และทดสอบความกา้วหน้าทางการเรียนของนกัเรียน เมื�อ
สินสุดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั�วโมงสุดทา้ยดว้ยแบบทดสอบหลงัเรียน เพื�อให้นกัเรียนไดเ้ห็น
พฒันาการและความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของตนเอง ขณะเดียวกันครูผูส้อนยงัสามารถนาํผล          
การเรียนรู้ดงักล่าว มาใช้สําหรับการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนักเรียนเป็นรายบุคคลได ้         
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั"งต่อไป 

1. ควรมีการสร้างชุดฝึกทกัษะในเนือหาหน่วยการเรียนรู้อื�น และระดบัชันอื�น เพื�อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนนกัศึกษา และบรรลุตามจุดประสงคข์อง
หลกัสูตร ใช้เป็นสื�อการเรียนการสอนที�เสริมความรู้ ความเขา้ใจ และฝึกทกัษะสําหรับผูเ้รียนใน
สาขาวชิาช่างอยา่งมีประสิทธิภาพยิ�งขึน  

2. ควรนาํเอกสารประกอบการสร้างชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั         
1 เฟส สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาวชิาช่างไฟฟ้า รวมถึง เอกสารประการใช้
ชุดฝึกทกัษะ สําหรับครูผูส้อน และสําหรับนักเรียน ไปจดัทาํเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI: Computer Assisted Instruction) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) หรือ การจดัทาํเวบ็ไซต ์
(Website) เพื�อรองรับการจดัการเรียนการสอนแบบ e-Learning โดยใชร้ะบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
เป็นสื�อกลางสื�อสารระหวา่งผูพ้ฒันาสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน กบัผูใ้ชสื้�อและนวตักรรม
การเรียนการสอน ใหส้ามารถดาวน์โหลดคู่มือไปใชง้านดว้ยวธีิที�ง่ายและสะดวกยิ�งขึน 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะกับวิธีการจดัการเรียนรู้    
แบบอื�น เพื�อพฒันาสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพสําหรับ 
จดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดียิ�งขึนต่อไป 
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รายชือผู้เชียวชาญ 
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ส่วนที 1 
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รายชือผู้เชียวชาญสาขาวชิาช่างไฟฟ้า 
 

ชือ-สกุล ตําแหน่ง คุณวุฒิและสังกดั 

1. นายมงคล  ธุระ ตาํแหน่ง ครู วทิยฐานะเชี!ยวชาญ 

สาขาวชิาช่างไฟฟ้า 

วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ 

 

2. นายพนัธ์ศกัดิ/   พุฒิมานิตพงศ ์ ตาํแหน่ง ครู วทิยฐานะเชี!ยวชาญ 

สาขาวชิาช่างไฟฟ้า 

วทิยาลยัสารพดัช่างพระนคร 

 

3. นายยงยทุธ  ลุงคะ ตาํแหน่ง ครู วทิยฐานะเชี!ยวชาญ 

สาขาวชิาช่างไฟฟ้า 

วทิยาลยัเทคนิคสุโขทยั 

 

4. นายสมเจตน์  ม่วงเกษม ตาํแหน่ง ครู วทิยฐานะเชี!ยวชาญ 

สาขาวชิาช่างไฟฟ้า 

วทิยาลยัเทคนิคปทุมธานี 

 

5. นายเดชา  เกษมุติ ตาํแหน่ง ครู วทิยฐานะเชี!ยวชาญ 

สาขาวชิาช่างไฟฟ้า 

วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 
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ส่วนที 2 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชียวชาญ 
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ส่วนที 3 

หนังสือตอบรับจากผู้เชียวชาญ 
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ภาคผนวก  ข 
เครืองมอืทีใช้ในการศึกษา 
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เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 
เครื	 องมือที	ใช้ในการศึกษา เรื	 อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ดงัต่อไปนี3  

1. ชุดสือและนวตักรรมการเรียนการสอน  
1.1 ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวชิาช่างไฟฟ้า  
1) ชุดที	 1  ซิงเกิลเฟสมอเตอร์   
2) ชุดที	 2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
3) ชุดที	 3  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์   
4) ชุดที	 4  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์   
5) ชุดที	 5  รีพลัชั	นมอเตอร์ 

1.2 คู่มือการสร้างชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  
แสดงเนื3อหาเกี	ยวกบัการจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และเครื	องมือสําหรับการสร้าง

ชุดฝึกทกัษะ รายละเอียดขั3นตอนการสร้าง ภาพประกอบ คาํอธิบาย รายละเอียดอกัษรย่อต่าง ๆ 
ภายในวงจร ข้อเสนอแนะ และขอ้ควรระวงัในการจดัสร้างชุดฝึกทกัษะ เพื	อนําไปใช้ประกอบ            
การสร้างชุดฝึกทกัษะทุกชุดไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์เช่นเดียวกนักบัตน้แบบ 

1.3 คู่มือการใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส (สําหรับ
ครูผู้สอน) 

แสดงเนื3อหาเกี	ยวกบัคาํแนะนาํการใช้ชุดฝึกทกัษะสําหรับครูผูส้อน ใบความรู้       
ใบงาน เครื	องมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน แบบประเมินผล
การปฏิบติังาน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
แนวคาํตอบและผลการทดลอง 

1.4 คู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ          
1 เฟส 

แสดงเนื3อหาเกี	ยวกบัคาํแนะนาํการใชชุ้ดฝึกทกัษะสําหรับนกัเรียน แบบทดสอบ
ก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกหัด (ทบทวนความรู้) ใบงาน แบบบันทึกผลการทดลอง และ
แบบทดสอบหลงัเรียน 
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1.5 ใบความรู้ 
การจดัทาํใบความรู้ ครอบคลุมเนื3อหาในชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที	 1 – ชุดที	 5 ดงันี3  
1) ใบความรู้ที	   1  เรื	อง  สปลิตเฟสมอเตอร์       
2) ใบความรู้ที	   2  เรื	อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
3) ใบความรู้ที	   3  เรื	อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์       
4) ใบความรู้ที	   4  เรื	อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์       
5) ใบความรู้ที	   5  เรื	อง  รีพลัชั	นมอเตอร์ 

1.6 ใบงาน  

การจดัทาํใบงานเพื	อกาํหนดกิจกรรมให้นกัเรียนปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ         
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ชุดที	 1 – ชุดที	 5 ดงันี3  

1) ใบงานที	 1 เรื	อง การต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ 
2) ใบงานที	 2 เรื	 อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของ                  

สปลิตเฟสมอเตอร์ 
3) ใบงานที	 3 เรื	อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์   
4) ใบงานที	 4 เรื	 อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของ                   

คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
5) ใบงานที	 5 เรื	อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์   
6) ใบงานที	 6 เรื	 อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของ                        

คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
7) ใบงานที	 7 เรื	อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
8) ใบงานที	 8 เรื	 อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของ                        

คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
9) ใบงานที	 9 เรื	อง การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์  
10) ใบงานที	 10 เรื	 อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของ              

เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
11) ใบงานที	 11 เรื	อง การต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  
12) ใบงานที	 12 เรื	 อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ                    

ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
13) ใบงานที	 13 เรื	อง การต่อวงจรรีพลัชั	นมอเตอร์  
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14) ใบงานที	 14 เรื	 อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของ
รีพลัชั	นมอเตอร์ 

2. เครืองมือวดัและประเมินผลการศึกษา 
2.1  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลบั 1 เฟส  
แบบประเมินผลการปฏิบติังาน โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลบั 1 เฟส ชุดที	 1 – ชุดที	 5  ประกอบดว้ยแบบประเมินผลการปฏิบติังาน จาํนวน 14 ฉบบั 
ใชป้ระเมินผลการปฏิบติังาน ตามใบงานที	 1 – ใบงานที	 14  ดงันี3  

1) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที	 1 เรื	อง การต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ 
2) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที	 2 เรื	อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์         

ไม่หมุนและการแกไ้ขของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใบงานที	 3 เรื	 อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์

สตาร์ทมอเตอร์   
4) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที	 4 เรื	อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์          

ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
5) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที	 5 เรื	 อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์

สตาร์ทและรันมอเตอร์   
6) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที	 6 เรื	อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์          

ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
7) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที	 7 เรื	 อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รัน

มอเตอร์ 
8) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที	 8 เรื	อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์          

ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
9) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที	 9 เรื	อง การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
10)  แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที	 10 เรื	อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์           

ไม่หมุนและการแกไ้ขของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
11) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที	 11 เรื	อง การต่อวงจรยูนิเวอร์แซล 

มอเตอร์  
12) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที	 12 เรื	อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์                

ไม่หมุนและการแกไ้ขของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
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13)  แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที	 13 เรื	อง การต่อวงจรรีพลัชั	นมอเตอร์  
14)  แบบประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานที	 14 เรื	อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์                

ไม่หมุนและการแกไ้ขของรีพลัชั	นมอเตอร์ 
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ<ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิK ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน ซึ	 งเป็นขอ้สอบ               
ชุดเดียวกันที	นํามาสลับข้อและสลับตัวเลือก แบบทดสอบที	ใช้ว ัดผลสัมฤทธิK ทางการเรียน 
ครอบคลุมเนื3อหาทั3งหมด 5 เรื	อง ดงันี3  

1) แบบทดสอบก่อนเรียน 
1.1) แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที	  1  เรื	อง  สปลิตเฟสมอเตอร์ 
1.2) แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที	  2  เรื	อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
1.3) แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที	  3  เรื	อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
1.4) แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที	  4  เรื	อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
1.5) แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัที	  5  เรื	อง  รีพลัชั	นมอเตอร์ 

2) แบบทดสอบหลงัเรียน 
2.1) แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที	  1  เรื	อง  สปลิตเฟสมอเตอร์ 
2.2) แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที	  2  เรื	อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
2.3) แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที	  3  เรื	อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
2.4) แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที	  4  เรื	อง  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
2.5) แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัที	  5  เรื	อง  รีพลัชั	นมอเตอร์ 

2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเ รียนทีมี ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้                 
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส   

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเ รียนที	 มี ต่อการจัดการเ รียนรู้โดยใช ้                 
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส มีทั3งหมด 5 ฉบบั แยกตามชุดฝึกทกัษะ   
ชุดที	 1 – ชุดที	 5 ดงันี3  

1) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที	มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช ้              
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที	 1  ซิงเกิลเฟสมอเตอร์   

2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที	มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช ้          
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที	 2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
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3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที	มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช ้          
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที	 3  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์   

4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที	มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช ้         
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที	 4  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์   

5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที	มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช ้           
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ชุดที	 5  รีพลัชั	นมอเตอร์ 

 



204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 1 

ชุดสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน 
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ส่วนที� 1.1 

ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
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ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ชุดที� 1  ซิงเกลิเฟสมอเตอร์ 

 

 
 

ภาพที� 76 ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (Single Phase Motor) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

1. วตัถุประสงค ์
 ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ชุดนีG ได้ออกแบบเพื�อใช้เป็นสื�อประกอบ        
การเรียนการสอนในเนืGอหาวชิา ดงันีG  

 1.1 สปลิตเฟสมอเตอร์ 
  1.1.1 ส่วนประกอบของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
  1.1.2 หลกัการทาํงาน ของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
  1.1.3  การต่อวงจรขดลวดภายในสปลิตเฟสมอเตอร์และการเริ�มเดิน 
  1.1.4  การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
  1.1.5  การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่ทาํงานและการแกไ้ขของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
 1.2  คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
  1.2.1  ส่วนประกอบของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
  1.2.2  หลกัการทาํงาน ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
  1.2.3 การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และการเริ�มเดิน 
  1.2.4  การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
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  1.2.5  การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่ทาํงานและการแก้ไขของคาปาซิเตอร์
สตาร์ทมอเตอร์ 

 
 1.3  คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
  1.3.1  ส่วนประกอบของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
  1.3.2  หลกัการทาํงานของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
  1.3.3  การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์และการเริ�มเดิน 
  1.3.4  การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์  
  1.3.5  การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่ทาํงานและการแก้ไขของคาปาซิเตอร์

สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
2. ขอ้แนะนาํการใช ้
 การใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ชุดนีG เพื�อประกอบการสอนมีลาํดบัขัGนตอนดงันีG  
 2.1 ครูควรเตรียมการสอนโดยตรวจสอบความเรียบร้อยของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจร

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า ชุดที� 1 ซิงเกิลเฟสมอเตอร์ ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้านก่อนทาํการสอน 

 2.2 ลาํดบัขัGนการสอน จะมี 4 ขัGนตอน ดงันีG  
  2.2.1  ขัGนสนใจปัญหา (Motivation) ครูสร้างความสนใจให้กบันักเรียนโดยใช้

หวัขอ้เรื�องพร้อมกบัใชสื้�อประกอบการเรียนการสอน 
  2.2.2  ขัGนศึกษาขอ้มูล (Information) 
   1)  ครูอธิบายความรู้พืGนฐานในใบความรู้ที� 1, ใบความรู้ที� 2 
   2)  ครูใช้วิธีสาธิตการปฏิบติังานในใบงานที� 1, ใบงานที� 2, ใบงานที� 3,      

ใบงานที� 4, ใบงานที� 5, ใบงานที� 6 โดยใชสื้�อชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั          
1 เฟส สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประกอบการสอน
พร้อมทัGงอธิบายขอ้ควรระวงั และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน 

  2.2.3 ขัGนพยายามหรือขัGนของการนาํมาใช ้(Application) 
   1) ครูให้นกัเรียนปฏิบติังานเป็นรายกลุ่ม และให้นกัเรียนจดัเตรียมอุปกรณ์

ตามใบงานที� 1, ใบงานที� 2, ใบงานที� 3, ใบงานที� 4, ใบงานที� 5, ใบงานที� 6 
  2.2.4  ขัGนสาํเร็จผล (Progress) ครูอาจจะใชว้ธีิการต่าง ๆ ดงันีG  
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   1) ใช้การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ขณะปฏิบัติงาน เพื�อนํามา
ประเมินผลตามแบบประเมินผลในใบงาน 

   2) ใหน้กัเรียน ส่งผลงานที�ไดป้ฏิบติัเสร็จแลว้เพื�อนาํมาประเมินผลตามแบบ
ประเมินผลในใบงาน 

   3) ให้นักเรียนช่วยกันสรุปท้ายบทเรียนร่วมกับครูผู ้สอน และช่วยกัน
วิเคราะห์การปฏิบติังานเกี�ยวกับชุดฝึกทกัษะในครัG งนีG เพื�อให้นักเรียนได้นําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจาํวนัและนาํไปพฒันาสังคม ชุมชน ต่อไป 
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ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ชุดที� 2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

 

 

 
ภาพที� 77 คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ (Capacitor Run Motor) 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

1. จุดมุ่งหมาย 
  ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ชุดนีG ไดอ้อกแบบเพื�อใช้เป็นสื�อประกอบการ
เรียนการสอนตามเนืGอหาวชิา ดงันีG  

 1.1 คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
  1.1.1  ส่วนประกอบของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
  1.1.2 หลกัการทาํงาน ของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
  1.1.3  การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์และการเริ�มเดิน 
  1.1.4  การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
  1.1.5  การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่ทาํงานและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์รัน

มอเตอร์ 
2. ขอ้แนะนาํการใช ้
 การใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ชุดนีG  เพื�อประกอบการสอนมีลาํดบัขัGนตอนดงันีG  
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 2.1  ครูควรเตรียมการสอนโดยตรวจสอบความเรียบร้อยของ ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า ชุดที� 2 คาปาซิเตอร์มอเตอร์ ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้านก่อนทาํการสอน 

 2.2  ลาํดบัขัGนการสอน จะมี 4 ขัGนตอน ดงันีG  
  2.2.1  ขัGนสนใจปัญหา (Motivation) ครูสร้างความสนใจให้กบันักเรียนโดยใช้

หวัขอ้เรื�องพร้อมกบัใชสื้�อประกอบการเรียนการสอน 

  2.2.2 ขัGนศึกษาขอ้มูล (Information) 
   1)  ครูอธิบายความรู้พืGนฐานในใบความรู้ที� 2 
   2)  ครูใช้วิธีสาธิตการปฏิบัติงานในใบงานที� 7, ใบงานที� 8 ใช้สื� อชุดฝึก

ทกัษะ การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประกอบการสอนพร้อมทัGงอธิบายขอ้ควรระวงั และขอ้เสนอแนะใน 
การปฏิบติังาน 

  2.2.3  ขัGนพยายามหรือขัGนของการนาํมาใช ้(Application) 
   1) ครูให้นกัเรียนปฏิบติังานเป็นรายกลุ่ม และให้นกัเรียนจดัเตรียมอุปกรณ์

ตามใบงานที� 7, ใบงานที� 8 
  2.2.4 ขัGนสาํเร็จผล (Progress) ครูอาจจะใชว้ธีิการต่าง ๆ ดงันีG  
   1) ใช้การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ขณะปฏิบัติงาน เพื�อนํามา

ประเมินผลตามแบบประเมินผลในใบงาน 
   2)  ให้นักเรียน ส่งผลงานที�ได้ปฏิบติัเสร็จแล้วเพื�อนาํมาประเมินผลตาม

แบบประเมินผลในใบงาน 
   3) ให้นักเรียนช่วยกันสรุปท้ายบทเรียนร่วมกับครูผูส้อน และช่วยกัน

วิเคราะห์บทเรียนในครัG งนีG เพื�อให้นกัเรียนไดน้าํไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัและนาํไปพฒันา
สังคม ชุมชน ต่อไป 
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ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ชุดที� 3  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 

 
 

ภาพที� 78 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์  (Shaded pole motor) 
  ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

1. จุดมุ่งหมาย 
 ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ชุดนีG ได้ออกแบบเพื�อใช้เป็นสื�อประกอบ      
การเรียนการสอนตามเนืGอหาวชิา ดงันีG  

 1.1 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
  1.1.1 ส่วนประกอบของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
  1.1.2  หลกัการทาํงานของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
  1.1.3  การต่อวงจรขดลวดภายในเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์และการเริ�มเดิน 
  1.1.4  การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
  1.1.5  การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่ทาํงานและการแก้ไขของเช็ดเด็ดโพล 

มอเตอร์  
2. ขอ้แนะนาํการใช ้
 การใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ชุดนีG  เพื�อประกอบการสอนมีลาํดบัขัGนตอนดงันีG  
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 2.1  ครูควรเตรียมการสอนโดยตรวจสอบความเรียบร้อยของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า ชุดที� 3 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้านก่อนทาํการสอน 

 2.2  ลาํดบัขัGนการสอน จะมี 4 ขัGนตอน ดงันีG  
  2.2.1  ขัGนสนใจปัญหา (Motivation) ครูสร้างความสนใจใหก้บันกัเรียนโดยใช้

หวัขอ้เรื�องพร้อมกบัใชสื้�อประกอบการเรียนการสอน 
  2.2.2 ขัGนศึกษาขอ้มูล (Information) 
   1)  ครูอธิบายความรู้พืGนฐานในใบความรู้ที� 3 
   2)  ครูใช้วิธีสาธิตการปฏิบติังานในใบงานที� 9, ใบงานที� 10 ใช้สื�อชุดฝึก

ทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประกอบการสอนพร้อมทัGงอธิบายขอ้ควรระวงั และขอ้เสนอแนะใน    
การปฏิบติังาน 

  2.2.3  ขัGนพยายามหรือขัGนของการนาํมาใช ้(Application) 
   1)  ครูให้นกัเรียนปฏิบติังานเป็นรายกลุ่ม และให้นกัเรียนจดัเตรียมอุปกรณ์

ตามใบงานที� 9, ใบงานที� 10 
  2.2.4  ขัGนสาํเร็จผล (Progress) ครูอาจจะใชว้ธีิการต่าง ๆ ดงันีG  
   1) ใช้การสังเกตพฤติกรรมของนัก เรียนขณะปฏิบัติงาน เพื�อนํามา

ประเมินผลตามแบบประเมินผลในใบงาน 
   2)  ให้นักเรียน ส่งผลงานที�ได้ปฏิบติัเสร็จแล้วเพื�อนาํมาประเมินผลตาม

แบบประเมินผลในใบงาน 
   3)  ให้นักเรียนช่วยกันสรุปท้ายบทเรียนร่วมกับครูผูส้อน และช่วยกัน

วิเคราะห์บทเรียนในครัG งนีG เพื�อให้นกัเรียนไดน้าํไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัและนาํไปพฒันา
สังคม ชุมชน ต่อไป 
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ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ชุดที� 4  ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

 

 
 

ภาพที� 79 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (Universal  motor)  
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

1. จุดมุ่งหมาย 
 ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ชุดนีG ได้ออกแบบเพื�อใช้เป็นสื�อประกอบ        
การเรียนการสอนตามเนืGอหาวชิา ดงันีG  

 1.1  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
  1.1.1  ส่วนประกอบของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
  1.1.2  หลกัการทาํงานของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
  1.1.3  การต่อวงจรขดลวดภายในยนิูเวอร์แซลมอเตอร์และการเริ�มเดิน 
  1.1.4  การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
  1.1.5  การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่ทาํงานและการแก้ไขของยูนิเวอร์แซล 

มอเตอร์ 

2. ขอ้แนะนาํการใช ้
 การใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ชุดนีG  เพื�อประกอบการสอนมีลาํดบัขัGนตอนดงันีG  
 2.1  ครูควรเตรียมการสอนโดยตรวจสอบความเรียบร้อยของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจร

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า ชุดที� 4 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้านก่อนทาํการสอน 
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 2.2  ลาํดบัขัGนการสอน จะมี 4 ขัGนตอน ดงันีG  
  2.2.1  ขัGนสนใจปัญหา (Motivation) ครูสร้างความสนใจให้กับนักเรียนโดยใช้

หวัขอ้เรื�องพร้อมกบัใชสื้�อประกอบการเรียนการสอน 
  2.2.2  ขัGนศึกษาขอ้มูล (Information) 
        1) ครูอธิบายความรู้พืGนฐานในใบความรู้ที� 4 
   2) ครูใช้วิธีสาธิตการปฏิบติังานในใบงานที� 11, ใบงานที� 12 ใช้สื�อชุดฝึก

ทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระลบั 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประกอบการสอนพร้อมทัGงอธิบายขอ้ควรระวงั และขอ้เสนอแนะใน 
การปฏิบติังาน 

  2.2.3  ขัGนพยายามหรือขัGนของการนาํมาใช ้(Application) 
   1) ครูให้นกัเรียนปฏิบติังานเป็นรายกลุ่ม และให้นกัเรียนจดัเตรียมอุปกรณ์

ตามใบงานที� 11, ใบงานที� 12 
  2.2.4  ขัGนสาํเร็จผล (Progress) ครูอาจจะใชว้ธีิการต่าง ๆ ดงันีG  
   1)  ใช้การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ขณะปฏิบัติงาน เพื�อนํามา

ประเมินผลตามแบบประเมินผลในใบงาน 
   2)  ให้นักเรียน ส่งผลงานที�ได้ปฏิบติัเสร็จแล้วเพื�อนาํมาประเมินผลตาม

แบบประเมินผลในใบงาน 
   3)  ให้นักเรียนช่วยกันสรุปท้ายบทเรียนร่วมกับครูผูส้อน และช่วยกัน

วิเคราะห์บทเรียนในครัG งนีG เพื�อให้นกัเรียนไดน้าํไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัและนาํไปพฒันา
สังคม ชุมชน ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 
 

ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ชุดที� 5  รีพลัชั�นมอเตอร์ 

 

 

 
ภาพที� 80 รีพลัชั�นมอเตอร์ (Repulsion motor) 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

1. จุดมุ่งหมาย 
 ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ชุดนีG ไดอ้อกแบบเพื�อใช้เป็นสื�อประกอบการ
เรียนการสอนตามเนืGอหาวชิา ดงันีG  
 1.1 รีพลัชั�นมอเตอร์ 
  1.1.1 ส่วนประกอบของรีพลัชั�นมอเตอร์ 
  1.1.2  หลกัการทาํงานของรีพลัชั�นมอเตอร์ 
  1.1.3  การต่อวงจรขดลวดภายในรีพลัชั�นมอเตอร์และการเริ�มเดิน 
  1.1.4  การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของรีพลัชั�นมอเตอร์ 
  1.1.5  การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่ทาํงานและการแกไ้ขของรีพลัชั�นมอเตอร์ 

2. ขอ้แนะนาํการใช ้
 การใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สาํหรับนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ชุดนีG  เพื�อประกอบการสอนมีลาํดบัขัGนตอนดงันีG  
 2.1  ครูควรเตรียมการสอนโดยตรวจสอบความเรียบร้อยของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจร

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า ชุดที� 5 รีพลัชั�นมอเตอร์ ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้านก่อนทาํการสอน 
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 2.2  ลาํดบัขัGนการสอน จะมี 4 ขัGนตอน ดงันีG  
  2.2.1  ขัGนสนใจปัญหา (Motivation) ครูสร้างความสนใจใหก้บันกัเรียนโดยใช้

หวัขอ้เรื�องพร้อมกบัใชสื้�อประกอบการเรียนการสอน 
  2.2.2  ขัGนศึกษาขอ้มูล (Information) 
   1) ครูอธิบายความรู้พืGนฐานในใบความรู้ที� 5 
   2) ครูใช้วิธีสาธิตการปฏิบติังานในใบงานที� 13, ใบงานที� 14 ใช้สื�อชุดฝึก

ทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวชิาช่างไฟฟ้า ประกอบการสอนพร้อมทัGงอธิบายขอ้ควรระวงั และขอ้เสนอแนะในการ
ปฏิบติังาน 

  2.2.3  ขัGนพยายามหรือขัGนของการนาํมาใช ้(Application) 
   1)  ครูให้นกัเรียนปฏิบติังานเป็นรายกลุ่ม และให้นกัเรียนจดัเตรียมอุปกรณ์

ตามใบงานที� 13 , ใบงานที� 14 
  2.2.4  ขัGนสาํเร็จผล (Progress) ครูอาจจะใชว้ธีิการต่าง ๆ ดงันีG  
   1)  ใช้การสังเกตพฤติกรรมของนัก เรียนขณะปฏิบัติงาน เพื�อนํามา

ประเมินผลตามแบบประเมินผลในใบงาน 
   2)  ให้นักเรียน ส่งผลงานที�ได้ปฏิบติัเสร็จแล้วเพื�อนาํมาประเมินผลตาม

แบบประเมินผลในใบงาน 
   3)  ให้นักเรียนช่วยกันสรุปท้ายบทเรียนร่วมกับครูผูส้อน และช่วยกัน

วิเคราะห์บทเรียนในครัG งนีG เพื�อให้นกัเรียนไดน้าํไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัและนาํไปพฒันา
สังคม ชุมชน ต่อไป 
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ส่วนที� 1.2 

คู่มอืการสร้างชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 

 

 



219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� 1.3 

คู่มอืการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  

(สําหรับครูผู้สอน) 
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ส่วนที� 1.4 

คู่มอืนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  
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ส่วนที� 1.5 

ใบความรู้ 

ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  
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ใบความรู้ที� 1 

เรื�อง  สปลิตเฟสมอเตอร์ 

 
หัวข้อการเรียนรู้ 

1. ส่วนประกอบของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
2. หลกัการทาํงาน ของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
3. การต่อวงจรขดลวดภายในสปลิตเฟสมอเตอร์และการเริ�มเดิน  
4. การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของสปลิตเฟสมอเตอร์  
5. การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของสปลิตเฟสมอเตอร์ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. จุดประสงคท์ั�วไป 
     เพื�อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสปลิตเฟสมอเตอร์ 
2. จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
     เมื�อนกัเรียนไดศึ้กษาสปลิตเฟสมอเตอร์จบแลว้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ดงันี4  
 2.1 บอกส่วนประกอบของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
 2.2 อธิบายหลกัการทาํงานของสปลิตเฟสมอเตอร์ได ้
 2.3 ต่อวงจรขดลวดภายในสปลิตเฟสมอเตอร์ และการเริ�มเดิน 
 2.4 ต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
 2.5 ตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของสปลิตเฟสมอเตอร์  
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สปลติเฟสมอเตอร์ (Split phase motor) 

 สปลิตเฟสมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ไฟสลับ 1 เฟส ที�นิยมใช้กันแพร่หลาย มีขนาดไม่เกิน                    
1 แรงมา้ (Horse Power : HP) ส่วนใหญ่จะใชก้บังานที�ใชก้าํลงันอ้ย เช่น ปัBมนํ4 าขนาดเล็ก ปัBมลม
ขนาดเล็ก สวา่นไฟฟ้าแบบแท่น เป็นตน้ ดงัภาพที� 81 

 

 
 

ภาพที� 81 สปลิตเฟสมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
1. ส่วนประกอบของสปลิตเฟสมอเตอร์    
 สปลิตเฟสมอเตอร์มีส่วนประกอบ 4 ส่วนคือสเตเตอร์ (Stator)  โรเตอร์ (Rotor)  สวิตช์   

แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง (Centifugal Switch)  และฝาปิดหวัทา้ย (End Plate) 
 1.1 สเตเตอร์ (Stator) คือส่วนที�อยูก่บัที� ประกอบดว้ย 3 ส่วน  ดงัภาพที� 82 
 

 
 

ภาพที� 82 สเตเตอร์ของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 
 

สเตเตอร� 
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  1) โครงสเตเตอร์ (Stator Frame) ทาํจากเหล็กเหนียว (Cast Iron) ทาํหนา้ที�รองรับ
ส่วนต่าง ๆ ของมอเตอร์ เช่น แกนเหล็กสเตเตอร์ ฝาปิดหวัทา้ย เป็นตน้ ดงัภาพที� 83 
 

 
 

ภาพที� 83  โครงสเตเตอร์ของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
  2) แกนเหล็กสเตเตอร์ (Stator Core) ทาํดว้ยเหล็กแผน่บาง ๆ (Laminated Iron 

Core) เซาะเป็นร่องสล๊อตโดยรอบแล้วนาํเหล็กแผ่นบางๆมาอดัเข้าด้วยกนัเป็นแกนเหล็กเพื�อ
สาํหรับพนัขดลวด ทาํหนา้ที�เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็ก ดงัภาพที� 84 

 

 
 

ภาพที� 84 แกนเหล็กสเตเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
  3) ขดลวดสเตเตอร์ (Stator Winding) ทาํหนา้ที�สร้างสนามแม่เหล็ก โดยมีขดลวด

พนัอยู่ 2 ชุด คือ ขดลวดชุดรัน (Running Winding) จะพนัด้วยขดลวดทองแดงเส้นใหญ่พนัอยู ่     
ชั4นล่าง และขดลวดชุดสตาร์ท (Starting Winding) จะพนัด้วยขดลวดทองแดงเส้นเล็ก พนัอยู่
ดา้นบนชุดรันทาํมุมกนั 90° ไฟฟ้า ดงัภาพที� 85 - 87 
 

แกนเหล็กสเตเตอร� 
ร�องสล�อต 
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ภาพที� 85 ลกัษณะการลงขดลวดทั4ง 2 ชุด 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 

ภาพที� 86 มุมของขดลวดชุดรันและขดลวดชุดสตาร์ท 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
 

ภาพที� 87  ขดลวดสเตเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

ขดลวดชุดรัน 

ขดลวดชุดสตาร�ท 

ขดลวดชุดสตาร�ท 

ขดลวดชุดรัน 

(กระแสขดสตาร�ท) 

(แรงดันไฟฟ�า) 

(กระแสขดรัน) 
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 1.2 โรเตอร์ (Rotor) คือส่วนที�หมุนหรือส่วนที�เคลื�อนที� จะประกอบดว้ยแท่งอลูมิเนียม
และเหล็กแผน่บาง ๆ (Laminated Iron Core) นาํมาอดัซอ้นกนั ตรงกลางเหล็กแผน่บางๆจะเจาะร่อง
ไวส้ําหรับใส่แกนหมุน หรือเพลา (Shaft) โดยจะร้อยทะลุเหล็กแผน่เหล่านี4  รอบ ๆ ผิวของโรเตอร์
จะเซาะเป็นร่องตามแนวยาว และจะมีแท่งอลูมิเนียมฝังอยู่ในลกัษณะกรงกระรอกและปลายของ
อลูมิเนียมทั4 ง 2 ด้าน จะถูกเชื�อมไวด้้วยแหวนตัวนําซึ� งเรียกโรเตอร์ชนิดนี4 ว่า “โรเตอร์แบบ            
กรงกระรอก” (Squirrel Cage Rotor) ดงัภาพที� 88 – 89 

 

 
 

ภาพที� 88  โครงสร้างภายในโรเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
 

ภาพที� 89  โรเตอร์แบบกรงกระรอก 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 

ตลับลูกป"น 

ครีบป%ดหัวท&ายสําหรับระบายความร&อน 

สวิตท�แรงเหวี่ยง 

เหล็กแผ�นบาง ๆ อัดกัน 
เพลา 

แผ�นลามิเนทป%ดหัวท&ายตัวนํา 

รูสําหรับสอดแท�งตัวนํา 

แหวนเชื่อมตัวนํา 
รูสําหรับใส�แกนหมุน 

กรงกระรอกแแท�งอลูมิเนียม 
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 1.3 สวิตช์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Switch) สวิตช์แรงเหวี�ยงนี4 จะทาํงาน
โดยอาศยั แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลางดึงหนา้สัมผสั (Contact) ให้เปิดออก เมื�อโรเตอร์หมุนมีความเร็ว
รอบประมาณ 75%  ของความเร็วพิกดั (Rated Speed)   โดยปกติขณะมอเตอร์หยุดอยู่กบัที� 
หนา้สัมผสัจะติดกนัอยูต่ลอดเวลา  สวิตช์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง มี 2 ส่วน คือ ส่วนที�อยูก่บัที� และ
ส่วนที�เคลื�อนที� ดงัภาพที� 90  
 

 
 

ภาพที� 90 สวติช์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 1.4 ฝาปิดหวัทา้ย (End Plate) คือ ส่วนที�อยูก่บัที� ส่วนมากจะสร้างดว้ยเหล็กเหนียวและ

จะมีรูสาํหรับใส่สลกัเกลียว เพื�อยดึฝาครอบใหติ้ดกบัตวัสเตเตอร์ โดยจะมีตลบัลูกปืน(Ball Bearing) 
2 ขา้ง สาํหรับรองรับเพลา (Shaft) เพื�อที�จะให้ตวัโรเตอร์หมุนอยูใ่นแนวศูนยก์ลาง และการป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดการเสียดสีระหวา่งโรเตอร์กบัสเตเตอร์อีกดว้ย ดงัภาพที� 91 

 

 
 

ภาพที� 91  ฝาปิดหวัทา้ยของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

รูใส�สลักเกลียว
 

ช�องใส�ตลับลูกป"น
  

ส�วนอยู�กับท่ี ส�วนท่ีเคลื่อนท่ี 
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2. หลกัการทาํงานของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
 เมื�อจ่ายแรงดนัไฟฟ้าเขา้ที�ตวัมอเตอร์ จะทาํให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กขึ4นรอบ ๆ ขดลวด 

สเตเตอร์ และจะไปตัดกับตัวนําอลูมิเนียมที� ฝังอยู่บริเวณรอบ ๆ ในตัวโรเตอร์ ทําให้เกิด              
การเหนี�ยวนําและมีกระแสไหลในโรเตอร์ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ4 น รอบ ๆ ตัวโรเตอร์ 
สนามแม่เหล็กของสเตเตอร์และโรเตอร์จะผลกักนั ทาํให้เกิดแรงบิด (Torque) แต่เนื�องจากตวั
สเตเตอร์จะถูกยดึอยูก่บัที� ดงันั4น ตวัที�หมุนคือโรเตอร์ เมื�อโรเตอร์หมุนที�ความเร็วรอบโดยประมาณ 
75% ของความเร็วพิกดัสูงสุด 100% สวิทซ์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลางจะทาํหนา้ที�ตดัขดลวดสตาร์ท
ออกจากวงจรแต่ขดรันจะมีกระแสไฟฟ้าไหลอยูต่ลอดเวลาซึ� งทาํใหม้อเตอร์ทาํงานอยู ่ดงัภาพที� 92 

 

 
 

 ขณะมอเตอร์ยงัไม่ทาํงานสวติช์แรงเหวี�ยง         ขณะมอเตอร์ทาํงานไปได ้75%สวติช์แรงเหวี�ยง        
            หนีศูนยก์ลางต่อวงจรอยู ่                                  หนีศูนยก์ลางเปิดวงจร   
 

ภาพที� 92  การทาํงานของสวิทซ์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
3. การต่อวงจรขดลวดภายในของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
 การต่อวงจรขดลวดภายในสปลิตเฟสมอเตอร์ จะต่อขดลวดในลกัษณะอนุกรมกนัหมด

ทุกขดของขดลวดในแต่ละชุด แต่ทิศทางการไหลของกระแสในขดลวดแต่ละขดจะกลบัทิศทางกนั
ในขดลวดที�อยูติ่ดกนั ทั4งนี4 เพื�อตอ้งการใหเ้กิดขั4วแม่เหล็กต่างขั4วกนั ดงัภาพที� 93 – 95 
 

220 V.AC. 220 V.AC. 
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ภาพที� 93 การลงขดลวดภายในร่องสล๊อตมอเตอร์และการต่อวงจรขดลวดภายใน 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
 

ภาพที� 94  การต่อวงจรภายในขดลวดชุดรัน 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
 

ภาพที� 95  การต่อวงจรภายในขดลวดชุดสตาร์ท 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
การต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ใชง้านทาํไดโ้ดย ต่อปลายสายขดลวดชุดรันและปลายสาย

ขดลวดชุดสตาร์ทขนานกนั แลว้ต่อสายไฟของแหล่งจ่ายไฟเขา้ที�จุดขนานปลายสายของขดลวด       
ทั4งสองชุด ดงันี4  U1 ต่อ Z1, U2 ต่อ Z2 จ่ายแรงดนัเขา้ที� U1, U2 ดงัภาพที� 96 - 97 
 

 Z1 
Z2 
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ภาพที� 96  วงจรการต่อขั4วปลายสายขดลวดชุดรันและชุดสตาร์ทไปใชง้าน 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
   

ภาพที� 97 การต่อขั4วปลายสายสปลิตเฟสมอเตอร์ใชง้าน 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

4. การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
 การทาํให้สปลิตเฟสมอเตอร์กลบัทิศทางการหมุน ทาํได ้2 วิธี คือ การสลบัขั4วขดลวด

ชุดรัน หรือการสลบัขั4วขดลวดชุดสตาร์ท ใหเ้ลือกทาํวธีิใดวธีิหนึ�งเพียงวธีิเดียว ดงัภาพที� 98 – 99 
 

 
 

ภาพที� 98  การต่อสลบัขั4วขดลวดชุดรัน 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

220VAC 220V.AC. 

 
C.S.  

 R.W. 

S.W. 

 
220V.AC. 

220 V.AC. 
N 
L 

U2 
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ภาพที� 99 การต่อสลบัขั4วขดลวดชุดสตาร์ท 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

5. การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของสปลิตเฟสมอเตอร์  
 สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน มีอยู่ 2 สาเหตุ คือ เกิดจากทางกลและทางไฟฟ้า ในที�นี4 จะ

กล่าวเฉพาะสาเหตุเกิดจากทางไฟฟ้า 
 

ตารางที� 9  สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
 

อาการ สาเหตุ การแก้ไข 

มอเตอร์ไม่
หมุน 

1. ขั4วต่อสายไม่แน่น 1. ตรวจสอบขั4วต่อ แลว้ขนัใหแ้น่น 
2. ฟิวส์ขาด 2. ตรวจสอบฟิวส์ดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้เปลี�ยน

ฟิวส์ใหม่ 
3. สายต่อวงจรภายในขาด 3. ตรวจสอบสายไฟดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ต่อ

สายวงจรใหม่            
4. ขดลวดชุดรันขาด 4. ตรวจสอบขดลวดรันดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ต่อ

ขดลวดใหม่ 
5. ขดลวดสตาร์ทขาด 5. ตรวจสอบขดลวดสตาร์ทดว้ยมลัติมิเตอร์ 

แลว้ต่อขดลวดใหม่ 
6. ขดลวดชุดรันหรือชุด
สตาร์ทไหม ้

6. ตรวจสอบขดลวดดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้พนั
ขดลวดใหม่ 

7. สวติช์แรงเหวี�ยงหนี  
ศูนยก์ลางเปิดวงจร 

7. ตรวจสอบสวติช์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลางเปิด
ดว้ยมลัติมิเตอร์แลว้ซ่อมหรือเปลี�ยนใหม่ 

220 V.AC. 
N 
L 

U2 
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 ใบความรู้ที� 2 

เรื�อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

 
หัวข้อการเรียนรู้ 

1. ส่วนประกอบของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
2. หลกัการทาํงาน ของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
3. การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์มอเตอร์และการเริ�มเดิน  
4. การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
5. การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. จุดประสงคท์ั�วไป 
 1.1 เพื�อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
2. จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 เมื�อนกัเรียนไดศึ้กษาคาปาซิเตอร์มอเตอร์ จบแลว้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ดงันี4  
   2.1 บอกส่วนประกอบของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 2.2 อธิบายหลกัการทาํงาน ของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 2.3 ต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์มอเตอร์ และการเริ�มเดิน 
 2.4 ต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 2.5 ตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์มอเตอร์  
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คาปาซิเตอร์มอเตอร์  (Capacitor  Motor)  

มอเตอร์ชนิดนี4 มีส่วนประกอบเหมือนกบัสปลิตเฟสมอเตอร์ เพียงแต่เพิ�มตวัคาปาซิเตอร์     
เขา้มาในวงจร เพื�อทาํให้เพิ�มแรงบิด ขณะสตาร์ท คาปาซิเตอร์มอเตอร์มีขนาดตั4งแต่ 1/8 แรงมา้ถึง       
10แรงมา้ คาปาซิเตอร์ที�ใชก้บัมอเตอร์มีขนาดความจุประมาณ 100 MF ถึง 10,000  ไมโครฟาราท 
(MF) การนาํไปใชง้านเช่น เครื�องปัBมลม , ปัBมนํ4า , เครื�องซกัผา้ เป็นตน้ 

คาปาซิเตอร์มอเตอร์ แบ่งออกได ้3 ชนิด 
1. คาปาซิเตอร์สตาร์ท (Capacitor Start Motor) 
2.  คาปาซิเตอร์รัน (Capacitor Run Motor) 
3.  คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรัน (Capacitor Start and Run Motor) 
 
1. คาปาซิเตอร์สตาร์ท (Capacitor Start Motor)  
 เป็นมอเตอร์ที�มีส่วนประกอบเหมือนกับสปลิตเฟสมอเตอร์แต่คาปาซิเตอร์สตาร์ท

มอเตอร์จะมีคาปาซิเตอร์เพิ�มมาอีก 1 ตวั เข้าไปในวงจรโดยต่ออนุกรมกบัขดสตาร์ทและทาํให้
แรงบิดขณะสตาร์ทมอเตอร์สูงกวา่สปลิตเฟสมอเตอร์ ดงัภาพที� 100 

 

 
 

ภาพที� 100  คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 1.1 ส่วนประกอบของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์  
      คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ มีส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ สเตเตอร์ (Stator) โรเตอร์ 

(Rotor)  สวิตช์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง (Centifugal Switch)  ฝาปิดหัวทา้ย (End Plate)  และ         
คาปาซิเตอร์ (Capacitor)  
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  1)  สเตเตอร์ (Stator) คือส่วนที�อยูก่บัที� ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี4  
    1.1) โครงสเตเตอร์ (Stator Frame) ทาํจากเหล็กเหนียว (Cast Iron) ทาํหนา้ที�

รองรับส่วนต่าง ๆ ของมอเตอร์ เช่น แกนเหล็กสเตเตอร์ ฝาปิดหวัทา้ย เป็นตน้ ดงัภาพที� 101 
 

 
 

ภาพที� 101 โครงสเตเตอร์ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
   1.2) แกนเหล็กสเตเตอร์ (Stator Core) ทาํด้วยเหล็กแผ่นบาง ๆ (Laminated 

Iron Core) เซาะร่องสล๊อตโดยรอบแลว้นาํเหล็กแผ่นบางๆมาอดัเขา้ดว้ยกนัเป็นแกนเหล็กเพื�อ
สาํหรับพนัขดลวด ทาํหนา้ที�เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็ก ดงัภาพที� 102 

 

 
 

ภาพที� 102  แกนเหล็กสเตเตอร์ (2) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
   1.3) ขดลวดสเตเตอร์ (Stator Winding) ทาํหน้าที�สร้างสนามแม่เหล็ก โดย      

มีขดลวดพนัอยู ่2 ชุด คือ ขดลวดชุดรัน (Running Winding) จะพนัดว้ยขดลวดทองแดงเส้นใหญ่      
พนัอยูช่ั4นล่าง และขดลวดชุดสตาร์ท (Starting Winding) จะพนัดว้ยขดลวดทองแดงเส้นเล็ก พนัอยู่
ดา้นบนชุดรันทาํมุมกนั 90° ไฟฟ้า ดงัภาพที� 103 - 104 

โครงสเตเตอร� 

คาปาซิเตอร�สตาร�ท 

แกนเหล็กสเตเตอร� 
ร�องสล�อต 
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ภาพที� 103  ลกัษณะการลงขดลวดทั4ง 2 ชุด (2) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
 

ภาพที� 104  ขดลวดสเตเตอร์ (2) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
  2)  โรเตอร์ (Rotor) คือส่วนที�หมุนหรือส่วนที�เคลื�อนที� จะประกอบด้วยแท่ง

อลูมิเนียมและเหล็กแผน่บาง ๆ (Laminated Iron Core) นาํมาอดัซ้อนกนั ตรงกลางเหล็กแผน่บาง ๆ
จะเจาะร่องไวส้ําหรับใส่แกนหมุน หรือเพลา (Shaft) โดยจะร้อยทะลุเหล็กแผน่เหล่านี4  รอบ ๆ ผิว
ของโรเตอร์จะเซาะเป็นร่องตามแนวยาว และจะมีแท่งอลูมิเนียมฝังอยู่เป็นกรงกระรอก ปลายของ
อลูมิเนียมทั4 ง 2 ด้าน จะถูกเชื�อมไวด้้วยแหวนตัวนําซึ� งเรียกโรเตอร์ชนิดนี4 ว่า “โรเตอร์แบบ                
กรงกระรอก” (Squirrel Cage Rotor)  ดงัภาพที� 105 

 

ขดลวดชุดสตาร�ท 

ขดลวดชุดรัน 

ขดลวดชุดสตาร�ท 

ขดลวดชุดรัน 
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ภาพที� 105  โรเตอร์แบบกรงกระรอก (2) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
  3) สวิตช์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Switch) สวิตช์แรงเหวี�ยงนี4 จะ

ทาํงานโดยอาศยัแรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลางดึงหน้าสัมผสั (Contact) ให้จากออก เมื�อโรเตอร์หมุนมี 
ความเร็วรอบประมาณ 75% ของความเร็วพิกดั (Rated Speed) โดยปกติขณะมอเตอร์หยุดอยูก่บัที� 
หนา้สัมผสั จะติดกนัอยูต่ลอดเวลา  สวติช์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง มี 2 ส่วน คือ ส่วนที�อยูก่บัที� และ
ส่วนที�เคลื�อนที� ดงัภาพที� 106 

 

 
 

ภาพที� 106  สวติช์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง (2) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
  4) ฝาปิดหวัทา้ย (End Plate)คือส่วนที�อยูก่บัที� ส่วนมากจะสร้างดว้ยเหล็กเหนียว

และจะมีรูสําหรับใส่สลกัเกลียว เพื�อยึดฝาครอบให้ติดกบัตวัสเตเตอร์ โดยจะมีตลบัลูกปืน (Ball 
Bearing)     2 ขา้ง สาํหรับรองรับเพลา (Shaft) เพื�อที�จะให้ตวัโรเตอร์หมุนอยูใ่นแนวศูนยก์ลาง และ
การป้องกนัไม่ใหเ้กิดการเสียดสีระหวา่งโรเตอร์กบัสเตเตอร์อีกดว้ย ดงัภาพที� 107 
 

ส�วนท่ีเคลื่อนท่ี ส�วนอยู�กับท่ี 

เพลา 

ครีบป%ดหัวท&ายสําหรับระบายความร&อน 
 

ตลับลูกป"น 

สวิตท�แรงเหวี่ยง 

เหล็กแผ�นบาง ๆ อัดกัน 
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                            ภาพที� 107  ฝาปิดหวั-ทา้ยของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

  5) คาปาซิเตอร์ (capacitor) คาปาซิเตอร์ที�ใชก้บัคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์เป็น 
คาปาซิเตอร์ชนิดอิเล็คทรอไลติค (electrolytic capacitor)คาปาซิเตอร์ชนิดนี4 จะต่ออนุกรมกบัขดลวด
ชุดสตาร์ท และอนุกรมกบัสวิตท์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลางจะทาํงานในช่วงที�มอเตอร์ทาํการสตาร์ท
เท่านั4นประมาณ 2-3 วินาที เมื�อมอเตอร์หมุนไปแลว้ 75% ของความเร็วสูงสุดสวิตช์แรงเหวี�ยงจาก
ศูนยก์ลางจะตดัวงจรขดลวดชุดสตาร์ทออกและคาปาซิเตอร์ถูกตดัออกจากวงจรดว้ย ดงัภาพที� 108 
 

 
 

ภาพที�  108  คาปาซิเตอร์แบบอิเล็คทรอไลติค 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 1.2 หลกัการทาํงานของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
  เมื�อจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าที�ตวัมอเตอร์ จะทาํให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กขึ4 นรอบ ๆ 

ขดลวด สเตเตอร์ และจะไปตดักบัตวันาํอลูมิเนียมที�ฝังอยู่บริเวณรอบ ๆ ในตวัโรเตอร์ ทาํให้เกิด      
การเหนี�ยวนําและมีกระแสไหลในโรเตอร์ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ4 น รอบ ๆ ตัวโรเตอร์ 
สนามแม่เหล็กของสเตเตอร์และโรเตอร์จะผลักกัน ทาํให้เกิดแรงบิด (Torque) แต่เนื�องจาก                
ตัวสเตเตอร์จะถูกยึดอยู่กับที�  ดังนั4 น ตัวที�หมุนคือโรเตอร์ เมื�อโรเตอร์หมุนที�ความเร็วรอบ

รูใส�สลักเกลียว    ช�องใส�ตลับลูกป"น 
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โดยประมาณ 75% ของความเร็วพิกดัสูงสุด 100% สวิทซ์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลางจะทาํหน้าที�ตดั
ขดลวดสตาร์ทและคาปาซิเตอร์สตาร์ทออกจากวงจรแต่ขดรันจะมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ตลอดเวลา
ซึ� งทาํใหม้อเตอร์ทาํงานอยู ่ดงัภาพที� 109 
 

 
 

ขณะมอเตอร์ยงัไม่ทาํงานสวติช์แรงเหวี�ยง          ขณะมอเตอร์ทาํงานไปได ้75%สวติช์แรงเหวี�ยง        
หนีศูนยก์ลางต่อวงจรอยู ่                               หนีศูนยก์ลางเปิดวงจร  

 

ภาพที� 109 การทาํงานของสวิทซ์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง (2) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 1.3 การต่อวงจรขดลวดภายในของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
  การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ จะต่อขดลวดในลกัษณะ

อนุกรมกนัหมดทุกขดของขดลวดในแต่ละชุด แต่ทิศทางการไหลของกระแสในขดลวดแต่ละขดจะ
กลบัทิศทางกนัในขดลวดที�อยูติ่ดกนั ทั4งนี4 เพื�อตอ้งการให้เกิดขั4วแม่เหล็กต่างขั4วกนั ดงัภาพที� 110 – 
112 

 

                
ภาพที� 110  การลงขดลวดภายในร่องสล๊อตมอเตอร์และการต่อวงจรขดลวดภายใน (2) 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

Electrolytic Capacitor 

220 V.AC. 

Electrolytic Capacitor 

220 V.AC. 
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ภาพที� 111  การต่อวงจรภายในขดลวดชุดรัน (2) 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
ภาพที� 112  การต่อวงจรภายในขดลวดชุดสตาร์ท (2) 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

  การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ใช้งานทาํได้โดย ต่อปลายสายขดลวด      
ชุดรันและปลายสายขดลวดชุดสตาร์ทขนานกนั แลว้ต่อสายไฟของแหล่งจ่ายไฟเขา้ที�จุดขนานปลาย
สายของขดลวดทั4งสองชุด ดงันี4  U1 ต่อ Z1, U2 ต่อ Z2 จ่ายแรงดนัเขา้ที� U1, U2 ดงัภาพที� 113 – 114 

 

 
 

ภาพที� 113 วงจรการต่อขั4วปลายสายขดลวดชุดรันและชุดสตาร์ทไปใชง้าน (2) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
U1 
U2 

 

 

 
Cap.S 

220 V.AC. 

Cap.S 
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ภาพที� 114 วงจรการต่อขั4วปลายสายขดลวดชุดรันและชุดสตาร์ทไปใชง้าน (3) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 1.4 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์การกลบัทิศ
ทางการหมุน ทาํได ้2 วิธี คือ การสลบัขั4วขดลวดชุดรัน หรือการสลบัขั4วขดลวดชุดสตาร์ท ให้เลือก
ทาํวธีิใดวธีิหนึ�งเพียงวธีิเดียว ดงัภาพที� 115 – 116 
 

 
 

ภาพที� 115  การต่อสลบัขั4วขดลวดชุดรัน (2) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

Electrolytic  Capacitor 

220 V.AC. 

Electrolytic  Capacitor 

220 V.AC.
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ภาพที� 116  การต่อสลบัขั4วขดลวดชุดสตาร์ท (2) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 1.5 การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
  สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน มีอยู ่2 สาเหตุ คือ เกิดจากทางกลและทางไฟฟ้า ในที�นี4 จะ

กล่าวเฉพาะสาเหตุเกิดจากทางไฟฟ้า ตามตารางที� 10 
 

ตารางที� 10  สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
 

อาการ สาเหตุ การแก้ไข 
มอเตอร์       
ไม่หมุน 

1. ขั4วต่อสายไม่แน่น 1. ตรวจสอบขั4วต่อ แลว้ขนัใหแ้น่น 
2. ฟิวส์ขาด 2. ตรวจสอบฟิวส์ดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้เปลี�ยนฟิวส์ใหม ่
3. สายต่อวงจรภายในขาด 3. ตรวจสอบสายไฟดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ต่อสายวงจร

ใหม่ 
4. ขดลวดชุดรันขาด 4. ตรวจสอบขดลวดรันดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ต่อ

ขดลวดใหม่ 
5. ขดลวดสตาร์ทขาด 5. ตรวจสอบขดลวดสตาร์ทดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ต่อ

ขดลวดใหม่ 
6. ขดลวดชุดรันหรือชุด
สตาร์ทไหม ้

6. ตรวจสอบขดลวดดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้พนัขดลวด
ใหม่ 

7. สวติช์แรงเหวี�ยงหนี
ศูนยก์ลางเปิดวงจร 

7. ตรวจสอบสวติช์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลางเปิด
ดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ซ่อมหรือเปลี�ยนใหม่ 

8. คาปาซิเตอร์สตาร์ทเสีย 8. ตรวจสอบคาปาซิเตอร์ดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้เปลี�ยน
คาปาซิเตอร์สตาร์ท 

Electrolytic  Capacitor Electrolytic Capacitor 

220 V.AC. 
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2. คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์  (Capacitor  Run Motor)   
 โครงสร้างของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์เหมือนกบัคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์แต่ไม่มีส

วิตท์แรงเหวี�ยงแต่มีคาปาซิเตอร์รัน เขา้มาต่ออนุกรมกบัขดสตาร์ทแทนตวัคาปาซิเตอร์ที�นาํมาใช้
เป็นชนิดออยส์คาปาซิเตอร์ (Oil Capacitor) ค่าความจุประมาณ 2 µF -50 µF ซึ� งจะต่ออยูใ่นวงจร
ตลอดเวลา ตั4งแต่ขณะมอเตอร์เริ�มหมุนและหมุนไปแลว้จะมีความเร็วคงที�นาํไปใชง้านที�มีโหลดไม่
มากนกั เช่น  พดัลมตั4งพื4น ,พดัลมติดพนงั ,พดัลมเพดาน เป็นตน้ ดงัภาพที� 117 

 
 

ภาพที� 117  คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 2.1 ส่วนประกอบของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์   
  คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ มีส่วนประกอบ 4 ส่วนคือสเตเตอร์ (Stator) โรเตอร์ 
(Rotor) ฝาปิดหวัทา้ย (End Plate)และคาปาซิเตอร์ (Capacitor)    

  1) สเตเตอร์ (Stator) คือส่วนที�อยูก่บัที� ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี4  
   1.1) โครงสเตเตอร์ (Stator Frame) ทาํจากเหล็กเหนียว (Cast Iron) ทาํหนา้ที�

รองรับส่วนต่าง ๆ ของมอเตอร์ เช่น แกนเหล็กสเตเตอร์ ฝาปิดหวัทา้ย เป็นตน้ ดงัภาพที�  118 
 

 
 

ภาพที� 118  โครงสเตเตอร์ของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

โครงสเตเตอร� 
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   1.2) แกนเหล็กสเตเตอร์ (Stator Core) ทาํด้วยเหล็กแผ่นบาง ๆ (Laminated 
Iron Core) เซาะร่องสล๊อตโดยรอบแลว้นาํเหล็กแผ่นบางๆมาอดัเขา้ดว้ยกนัเป็นแกนเหล็กเพื�อ
สาํหรับพนัขดลวด ทาํหนา้ที�เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็ก ดงัภาพที� 119 

 

 
 

ภาพที� 119  แกนเหล็กสเตเตอร์ (3) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
   1.3) ขดลวดสเตเตอร์ (Stator Winding) ทาํหน้าที�สร้างสนามแม่เหล็ก โดย      

มีขดลวดพนัอยู ่2 ชุด คือ ขดลวดชุดรัน (Running Winding) จะพนัดว้ยขดลวดทองแดงเส้นใหญ่พนั
อยู่ชั4นล่าง และขดลวดชุดสตาร์ท (Starting Winding) จะพนัดว้ยขดลวดทองแดงเส้นเล็ก พนัอยู่
ดา้นบนชุดรันทาํมุมกนั 90° ไฟฟ้า ดงัภาพที� 120 – 121 

 

 
 

ภาพที� 120  ลกัษณะการลงขดลวดทั4ง 2 ชุด (3) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

แกนเหล็กสเตเตอร� 
ร�องสล�อต 

ขดลวดชุดสตาร�ท 

ขดลวดชุดรัน 
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ภาพที� 121  ขดลวดสเตเตอร์ (3) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
  2) โรเตอร์ (Rotor) คือส่วนที�หมุนหรือส่วนที�เคลื�อนที� จะประกอบดว้ยเหล็กแผน่

บาง ๆ (Laminated Iron Core) นาํมาอดัซ้อนกนั ตรงกลางจะเจาะร่องไวส้ําหรับใส่แกนหมุน หรือ
เพลา (Shaft) โดยจะร้อยทะลุเหล็กแผน่เหล่านี4  รอบ ๆ ผิวของโรเตอร์จะเซาะเป็นร่องตามแนวยาว 
และจะมีแท่งอลูมิเนียมฝังอยู่ในลกัษณะกรงกระรอก ปลายของทองแดงทั4ง 2 ดา้น จะถูกเชื�อมไว้
ดว้ยอลูมิเนียม ซึ� งเรียกโรเตอร์ ชนิดนี4 วา่ “โรเตอร์แบบกรงกระรอก” (Squirrel Cage Rotor) ดงัภาพ    
ที� 122 

 
 

ภาพที� 122  โรเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
  3) ฝาปิดหวัทา้ย (End Plate) คือ ส่วนที�อยูก่บัที� ส่วนมากจะสร้างดว้ยเหล็กเหนียว

และจะมีรูสําหรับใส่สลักเกลียว เพื�อยึดฝาครอบให้ติดกับตัวสเตเตอร์ โดยจะมีตลับลูกปืน             
(Ball Bearing) 2 ขา้ง สําหรับรองรับเพลา (Shaft) เพื�อที�จะให้ตวัโรเตอร์หมุนอยูใ่นแนวศูนยก์ลาง 
และการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการเสียดสีระหวา่งโรเตอร์กบัสเตเตอร์อีกดว้ย ดงัภาพที� 123  

ขดลวดชุดสตาร�ท 

ขดลวดชุดรัน 

เหล็กแผ�นบาง ๆ อัดกัน 

ตลับลูกป"น 

ใบพัดสําหรับระบายความร&อน 

เพลา 
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ภาพที� 123  ฝาปิดหวัทา้ยของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
  4)  คาปาซิเตอร์ (Capacitor) ที�ใชก้บัคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์เป็นคาปาซิเตอร์ชนิด

นํ4 ามนั (oil capacitor) คาปาซิเตอร์ชนิดนี4 จะต่ออนุกรมกบัขดลวดชุดสตาร์ทและต่ออยู่ในวงจร
ตลอดเวลา ดงัภาพที� 124 

 

 
ภาพที� 124  คาปาซิเตอร์ที�ใชก้บัคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

 2.2 หลกัการทาํงานของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
  เมื�อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าที�ตวัมอเตอร์ จะทาํให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กขึ4 นรอบ ๆ 

ขดลวด สเตเตอร์ ไปตดักับตวันําอลูมิเนียมที�ฝังอยู่บริเวณรอบ ๆ ผิวของตวัโรเตอร์ ทาํให้เกิด       
การเหนี�ยวนาํและมีกระแสไหลในซี�อลูมิเนียมของโรเตอร์ และทาํให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ4น รอบ ๆ 
ตวัโรเตอร์ด้วย สนามแม่เหล็กของสเตเตอร์และโรเตอร์จะผลักกัน ทาํให้เกิดแรงบิด (Torque)           
แต่เนื�องจากตวัสเตเตอร์จะถูกยดึอยูก่บัที� ดงันั4น ตวัที�หมุนเนื�องจากการผลกักนัของสนามแม่เหล็กนี4
ก็คือ ตวัโรเตอร์ และคาปาซิเตอร์รันจะต่ออยูใ่นวงจรตลอดเวลา ดงัภาพที� 125 

รูใส�สลักเกลียว
 

ช�องใส�ตลับลูกป"น
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ภาพที� 125  การทาํงานของสวทิซ์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง (3) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 2.3 การต่อวงจรขดลวดภายในของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
  การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ จะต่อขดลวดในลกัษณะอนุกรมกนั

หมดทุกขดของขดลวดในแต่ละชุด แต่ทิศทางการไหลของกระแสในขดลวดแต่ละขดจะกลบัทิศทางกนั
ในขดลวดที�อยูติ่ดกนั ทั4งนี4 เพื�อตอ้งการใหเ้กิดขั4วแม่เหล็กต่างขั4วกนั ดงัภาพที� 126 – 128 

 

 
ภาพที� 126 การลงขดลวดภายในร่องสล๊อตมอเตอร์และการต่อวงจรขดลวดภายใน (3) 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
ภาพที� 127  การต่อวงจรภายในขดลวดชุดรัน (3) 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

Oil Capacitor 

220 V.AC. 

R.WU1 
U2 
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ภาพที� 128  การต่อวงจรภายในขดลวดชุดสตาร์ท (3) 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

  การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ใช้งานทาํไดโ้ดย ต่อปลายสายขดลวดชุดรัน
และปลายสายขดลวดชุดสตาร์ทขนานกนั แลว้ต่อสายไฟของแหล่งจ่ายไฟเขา้ที�จุดขนานปลายสาย
ของขดลวดทั4งสองชุด ดงันี4  U1 ต่อ Z1, U2 ต่อ Z2 จ่ายแรงดนัเขา้ที� U1, U2 ดงัภาพที� 129 - 130  
 

 

ภาพที� 129 วงจรการต่อขั4วปลายสายขดลวดชุดรันและชุดสตาร์ทไปใชง้าน (4) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
 

ภาพที� 130  การต่อขั4วปลายสายคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

220 V.AC. 

 
Cap.R 

Oil Capacitor 

220 V.AC. 
 

 

 
 

 

 

N 

L 
Z2 

U2 

U1 

Z1 
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 2.4 การกลบัทิศทางการหมุนของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
  การทาํให้คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์กลบัทิศทางการหมุน ทาํได ้2 วิธี คือ การสลบัขั4ว

ขดลวดชุดรัน หรือการสลบัขั4วขดลวดชุดสตาร์ท ให้เลือกทาํวิธีใดวิธีหนึ�งเพียงวิธีเดียว ดงัภาพที� 131 – 
132 

 
 

ภาพที� 131  การต่อสลบัขั4วขดลวดชุดสตาร์ท (3) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
  

ภาพที� 132  การต่อสลบัขั4วขดลวดชุดรัน (3) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
  
 
 
 

 

 
 

Oil Capacitor 

220 V.AC. 

L 

N 

U2 
Z2 

 
Z1 

U1 

Oil Capacitor 

220 V.AC. 

 
 

 
 

U2 
Z2 

Z1 

 

 

L 

N U1 

 Z1 
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 2.5 การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์  
  สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน มีอยู ่2 สาเหตุ คือ เกิดจากทางกลและทางไฟฟ้า ในที�นี4 จะ

กล่าวเฉพาะสาเหตุเกิดจากทางไฟฟ้า 
 

ตารางที� 11  สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
 

อาการ สาเหตุ การแก้ไข 

มอเตอร์ไม่หมุน 1. ขั4วต่อสายไม่แน่น 1. ตรวจสอบขั4วต่อ แลว้ขนัใหแ้น่น 
2. ฟิวส์ขาด 2. ตรวจสอบฟิวส์ดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้เปลี�ยน

ฟิวส์ใหม่ 
3. สายวงจรภายในขาด 3. ตรวจสอบสายไฟดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ต่อสาย

วงจรใหม่ 
4. ขดลวดชุดรันขาด 4. ตรวจสอบขดลวดรันดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ต่อ

ขดลวดใหม่ 
5. ขดลวดสตาร์ทขาด 5. ตรวจสอบขดลวดสตาร์ทดว้ยมลัติมิเตอร์แลว้

ต่อขดลวดใหม่ 
6. ขดลวดชุดรันหรือชุด

สตาร์ทไหม ้
6. ตรวจสอบขดลวดดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้พนั

ขดลวดใหม่ 
7. สวติช์แรงเหวี�ยงหนี

ศูนยก์ลางเปิดวงจร 
7. ตรวจสอบสวติช์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลางเปิด

ดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ซ่อมหรือเปลี�ยนใหม่ 
8. คาปาซิเตอร์รันเสีย 8. ตรวจสอบคาปาซิเตอร์ดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้

เปลี�ยนคาปาซิเตอร์รัน 
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3. คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ (Capacitor Start and Run Motor) 
 เป็นมอเตอร์ที�มีส่วนประกอบเหมือนกบัสปลิตเฟสมอเตอร์ เป็นการนาํคาปาซิเตอร์สตาร์ท

กบัคาปาซิเตอร์รัน ทั4ง 2 ตวัมาใชร่้วมกนั  คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ทาํให้มีแรงบิดในการเริ�ม
สตาร์ทสูง สามารถนาํไปใช้งานที�มีโหลดหนกั ๆ ได ้เช่น ลิฟต์  ปัBมลม มอเตอร์คอมเพลสเซอร์ ปัBมนํ4 า 
เป็นตน้ ดงัภาพที� 133 
 

 
 

ภาพที� 133  คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 3.1 ส่วนประกอบของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์  
  คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์มีส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ สเตเตอร์ (Stator)โรเตอร์ 

(Rotor) สวิตช์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง (Centifugal Switch) ฝาปิดหวัทา้ย (End Plate) และคาปาซิเตอร์ 
(Capacitor) 

  1) สเตเตอร์ (Stator) คือส่วนที�อยูก่บัที� ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี4  
   1.1) โครงสเตเตอร์ (Stator Frame) ทาํจากเหล็กเหนียว (Cast Iron)ทาํหนา้ที�

รองรับส่วนต่าง ๆ ของมอเตอร์ เช่น แกนเหล็กสเตเตอร์ ฝาครอบหวัทา้ย เป็นตน้ ดงัภาพที� 134 
 

 
 

ภาพที� 134  โครงสเตเตอร์ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

คาปาซิเตอร�รัน 
(Oil Capacitor) 

คาปาซิเตอร�สตาร�ท 
((Electrolytic Capacitor) 

โครงสเตเตอร� 
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 3.2) แกนเหล็กสเตเตอร์ (Stator Core) ทาํดว้ยเหล็กแผน่บาง ๆ (Laminated Iron Core) 
เซาะร่องสล๊อตโดยรอบแล้วนําเหล็กแผ่นบางๆมาอดัเขา้ด้วยกันเป็นแกนเหล็กเพื�อสําหรับพนั
ขดลวด ทาํหนา้ที�เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็ก ดงัภาพที� 135 

 

 
 

ภาพที� 135  แกนเหล็กสเตเตอร์ (4) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

   3.3) ขดลวดสเตเตอร์ (Stator Winding) ทาํหน้าที�สร้างสนามแม่เหล็ก โดย      
มีขดลวดพนัอยู ่2 ชุด คือ ขดลวดชุดรัน (Running Winding) จะพนัดว้ยขดลวดทองแดงเส้นใหญ่พนั
อยู่ชั4นล่าง และขดลวดชุดสตาร์ท (Starting Winding) จะพนัดว้ยขดลวดทองแดงเส้นเล็ก พนัอยู่
ดา้นบนชุดรันทาํมุมกนั 90° ไฟฟ้า ดงัภาพที� 136 – 137 
 

 
 

ภาพที� 136  ลกัษณะการลงขดลวดทั4ง 2 ชุด (4) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

แกนเหล็กสเตเตอร� ร�องสล�อต 

ขดลวดชุดรัน 

ขดลวดชุดสตาร�ท 



254 
 

 
 

ภาพที� 137  ขดลวดสเตเตอร์ (4) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
  2) โรเตอร์ (Rotor) คือส่วนที�หมุนหรือส่วนที�เคลื�อนที� จะประกอบดว้ยเหล็กแผน่

บาง ๆ (Laminated Iron Core) นาํมาอดัซ้อนกนั ตรงกลางจะเจาะร่องไวส้ําหรับใส่แกนหมุน หรือ
เพลา (Shaft) โดยจะร้อยทะลุเหล็กแผน่เหล่านี4  รอบ ๆ ผิวของโรเตอร์จะเซาะเป็นร่องตามแนวยาว 
และจะมีแท่งอลูมิเนียมฝังอยู่ในร่องนั4น ปลายของทองแดงทั4ง 2 ด้าน จะถูกเชื�อมไวด้้วยกนัด้วย
อลูมิเนียม เรียกวา่ “End Ring” ซึ� งเรียกโรเตอร์ชนิดนี4 วา่ “โรเตอร์แบบกรงกระรอก” (Squirrel Cage 
Rotor) ดงัภาพที� 138 
 

 
 

ภาพที� 138  โรเตอร์ (2) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
  3) สวิตช์แรงเหวี�ยงจากศูนย์กลาง(Centrifugal Switch) สวิตช์แรงเหวี�ยงฯของ        

คาปาเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ทาํหนา้ที�ตดัวงจรของคาปาซิเตอร์สตาร์ทออกจากวงจรแต่คาปาซิ
เตอร์รันจะต่ออยูใ่นวงจรตลอดเวลา ดงัภาพที� 139 
 

ขดลวดชุดรัน 

ขดลวดชุดสตาร�ท 

แผ�นเหล็กบาง ๆ อัดกัน 

สวิตท�แรงเหวี่ยง 

ตลับลูกเฟ"อง 

ครีบป%ดหัวท&ายสําหรับระบายความร&อน 

เพลา 



255 
 

 
 

ภาพที�  139  สวติช์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง (3) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
  4) ฝาปิดหวัทา้ย (End Plate)คือส่วนที�อยูก่บัที� ส่วนมากจะสร้างดว้ยเหล็กเหนียว

และจะมีรูสําหรับใส่สลักเกลียว เพื�อยึดฝาครอบให้ติดกับตัวสเตเตอร์ โดยจะมีตลับลูกปืน          
(Ball Bearing) 2 ขา้ง สําหรับรองรับเพลา (Shaft) เพื�อที�จะให้ตวัโรเตอร์หมุนอยูใ่นแนวศูนยก์ลาง 
และการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการเสียดสีระหวา่งโรเตอร์กบัสเตเตอร์อีกดว้ย ดงัภาพที� 140 
 

 
 

                          ภาพที� 140  ฝาปิดหวัทา้ยของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
  5) คาปาซิเตอร์ (Capacitor)ที�ใชก้บัคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์มี 2 ชนิด 
   5.1) คาปาซิเตอร์สตาร์ทเป็นคาปาซิเตอร์แบบอิเล็กทรอไลติค (Electrolytic 

Capacitor) ต่ออนุกรมอยู่กบัขดลวดชุดสตาร์ท ใช้เวลาทาํงานเพียง 2 - 3 วินาที อยู่ในวงจรหลงั
จากนั4นสวติช์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง จะตดัคาปาซิเตอร์สตาร์ทออกจากวงจร ดงัภาพที� 141 

รูใส�น�อต 
ช�องใส�ตลับลูกป"น

ส�วนท่ีเคลื่อนท่ี ส�วนอยู�กับท่ี 
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ภาพที�  141  คาปาซิเตอร์สตาร์ท 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
   5.2) คาปาซิเตอร์รันเป็นคาปาซิเตอร์ชนิดนํ4 ามนั (Oil Capacitor) ต่ออนุกรมอยู่

กบัขดลวดชุดสตาร์ท ซึ� งสามารถต่ออยูใ่นวงจรตลอดเวลา ดงัภาพที� 142 
 

 
 

ภาพที� 142  คาปาซิเตอร์รัน 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 3.2 หลกัการทาํงานของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
  เมื�อจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าที�ตวัมอเตอร์ จะทาํให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กขึ4 นรอบ ๆ 

ขดลวด สเตเตอร์ และไปตดักบัตวันาํในโรเตอร์ ทาํให้เกิดการเหนี�ยวนาํและมีกระแสไหลในโร
เตอร์ทาํใหเ้กิดสนามแม่เหล็กขึ4น รอบ ๆ ตวัโรเตอร์ สนามแม่เหล็กของสเตเตอร์และโรเตอร์จะผลกั
กนั       เกิดแรงบิด (Torque) แต่เนื�องจากตวัสเตเตอร์จะถูกยึดอยูก่บัที� ดงันั4น ตวัที�หมุนคือโรเตอร์ 
เกิดจาก    การผลกักนัของสนามแม่เหล็ก เมื�อโรเตอร์หมุนมีความเร็วรอบโดยประมาณ 75% ของ
ความเร็วพิกดัสูงสุด 100% สวิทซ์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลางจะทาํหนา้ที�ตดัคาปาซิเตอร์สตาร์ทออก
จากวงจรเหลือเพียงคาปาซิเตอร์รันต่ออยูใ่นวงจรตลอดเวลา ดงัภาพที� 143 
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ขณะมอเตอร์ยงัไม่ทาํงานสวติช์แรงเหวี�ยง         ขณะมอเตอร์ทาํงานไปได ้75%สวติช์แรงเหวี�ยง        
หนีศูนยก์ลางต่อวงจรอยู ่                            หนีศูนยก์ลางเปิดวงจร   

 

ภาพที� 143 การทาํงานของสวิทซ์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง (4) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 3.3 การต่อวงจรขดลวดภายในของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
  การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ จะต่อขดลวดใน

ลกัษณะอนุกรมกนัหมดทุกขดของขดลวดในแต่ละชุด แต่ทิศทางการไหลของกระแสในขดลวดแต่
ละขดจะกลบัทิศทางกนัในขดลวดที�อยูติ่ดกนั ทั4งนี4 เพื�อตอ้งการให้เกิดขั4วแม่เหล็กต่างขั4วกนั ดงัภาพ       
ที� 144 – 146 
 

 
 

ภาพที� 144 การลงขดลวดภายในร่องสล๊อตมอเตอร์ 
และการต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

 

Electrolytic  Capacitor Oil  Capacitor 

220 V.AC. 

Electrolytic  Capacitor Oil  Capacitor 

220 V.AC. 
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ภาพที� 145 การต่อวงจรภายในขดลวดชุดรัน (4) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
ภาพที� 146 การต่อวงจรภายในขดลวดชุดสตาร์ท (4) 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

  การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ใช้งานทาํได้โดย ต่อปลายสาย
ขดลวดชุดรันและปลายสายขดลวดชุดสตาร์ทขนานกนั แล้วต่อสายไฟของแหล่งจ่ายไฟเขา้ที�จุด
ขนานปลายสายของขดลวดทั4งสองชุด ดงันี4  U1 ต่อ Z1, U2 ต่อ Z2 จ่ายแรงดนัเขา้ที� U1, U2 ดงัภาพ
ที� 147 – 148 

 

 
 

ภาพที� 147 วงจรการต่อขั4วปลายสายขดลวดชุดรันและชุดสตาร์ทไปใชง้าน (5) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 Z1 
Z2 

 U1 
U2 

Z2 

220 VAC N 
L U1 

U2 

CAP.R 

CAP.S  

 

 U2 

U1 
220 V.AC. 

L 
N 
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ภาพที� 148  การต่อใชค้าปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ใชง้าน 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 3.4 การต่อวงจรกลบัทิศทางการหมุนของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
  การทาํให้คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์กลบัทิศทางการหมุน ทาํได ้2 วิธี คือ 

การสลบัขั4วขดลวดชุดรัน หรือการสลบัขั4วขดลวดชุดสตาร์ท ให้เลือกทาํวิธีใดวิธีหนึ�งเพียงวิธีเดียว     
ดงัภาพ  ที� 149 – 150 

 

 
 

ภาพที� 149  การต่อสลบัขั4วขดลวดชุดรัน (4) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

Electrolytic  Capacitor Oil Capacitor 

 

 
 

 

220 V.AC. 

L 

N 

U2 
Z2 

 
Z1 

Oil Capacitor 
 

Electrolytic  Capacitor 

U1 U1 
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ภาพที� 150 การต่อสลบัขั4วขดลวดชุดสตาร์ท (4) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 3.5 การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและ  

รันมอเตอร์ สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน มีอยู ่2 สาเหตุ คือ เกิดจากทางกลและทางไฟฟ้า ในที�นี4 จะกล่าว
เฉพาะสาเหตุเกิดจากทางไฟฟ้า ตามตารางที� 12 
 
ตารางที� 12  สาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
 

อาการ สาเหตุ การแก้ไข 

มอเตอร์       
ไม่หมุน 

1. ขั4วต่อสายไม่แน่น 1. ตรวจสอบขั4วต่อ แลว้ขนัใหแ้น่น 
2. ฟิวส์ขาด 2. ตรวจสอบฟิวส์ดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้เปลี�ยน

ฟิวส์ใหม่ 
3. สายต่อวงจรภายในขาด 3. ตรวจสอบสายไฟดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ต่อสาย

วงจรใหม่ 
4. ขดลวดชุดรันขาด 4. ตรวจสอบขดลวดรันดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ต่อ

ขดลวดใหม่ 
5. ขดลวดสตาร์ทขาด 5. ตรวจสอบขดลวดสตาร์ทดว้ยมลัติมิเตอร์ 

แลว้ต่อขดลวดใหม่ 
6. ขดลวดชุดรันหรือชุดสตาร์ท 
    ไหม ้

6. ตรวจสอบขดลวดดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้พนั
ขดลวดใหม่ 

 

 

 
 

 

220 V.AC. 

L 

N 

U2 
Z2 

 
Z1 

Oil Capacitor 
 

Electrolytic  Capacitor 

U1 
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อาการ สาเหตุ การแก้ไข 

7. สวติช์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลาง 
เปิดวงจร 

7. ตรวจสอบสวติช์แรงเหวี�ยงหนีศูนยก์ลางเปิด
ดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ซ่อมหรือเปลี�ยนใหม่ 

8. คาปาซิเตอร์สตาร์ทเสีย 8. ตรวจสอบคาปาซิเตอร์สตาร์ทดว้ยมลัติ
มิเตอร์ แลว้เปลี�ยนคาปาซิเตอร์สตาร์ท 

9. คาปาซิเตอร์รันเสีย 9. ตรวจสอบคาปาซิเตอร์รันดว้ยมลัติมิเตอร์ 
แลว้เปลี�ยนคาปาซิเตอร์รัน 
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 ใบความรู้ที� 3 

เรื�อง เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 
หัวข้อการเรียนรู้ 

1. ส่วนประกอบของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
2. หลกัการทาํงาน ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
3. การต่อวงจรขดลวดภายในเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์และการเริ�มเดิน  
4. การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์  
5. การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. จุดประสงคท์ั�วไป     
 1.1 เพื�อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์  
2. จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 เมื�อนกัเรียนไดศึ้กษาเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์จบแลว้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ดงันี4  
   2.1 บอกส่วนประกอบของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
  2.2 อธิบายหลกัการทาํงาน ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
   2.3 ต่อวงจรขดลวดภายใน เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์และการเริ�มเดิน 
  2.4 ต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 2.5 ตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
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เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ (Shaded pole motor) 

 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์เป็นมอเตอร์ขนาดเล็ก มีขนาดไม่เกิน 1/4  แรงมา้มีแรงบิดเริ�มหมุนตํ�า  
ความเร็วรอบคงที�ใชก้บังานประเภท เช่น เครื�องเป่าลม พดัลมระบายความร้อน ตูแ้ช่ ตูน้ํ4 าเยน็ พดัลม
ดูดอากาศ เป็นตน้ ดงัภาพที� 151 

 
 

ภาพที� 151  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

1. ส่วนประกอบของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์   แบ่งออกได ้3 ส่วน ดงันี4  
 เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์มีส่วนประกอบ  3 ส่วน คือ สเตเตอร์ (Stator)  โรเตอร์ (Rotor) และ

ฝาปิด หวัทา้ย (End Plate) 
 1.1 สเตเตอร์(Stator) คือ ส่วนที�อยูก่บัที� ทาํจากแผน่เหล็กแผน่บางๆ (Laminated Iron Core) 

อดัติดกนัเป็นแกนเหล็ก จาํนวน 4 ขั4วแม่เหล็ก (Main Pole) แต่ละขั4วจะแบ่งออกไดอี้ก 2 ส่วน คือ 
  1) เช็ดเด็ดโพล (Shaded  Pole) จะมีพื4นที�นอ้ยประมาณ 1/3 ของขั4วแม่เหล็กและมี

วงแหวนทองแดงสวมไวเ้รียกวา่เช็ดดิ4งคอยล ์(Shading Coil) 
  2) อนัเช็ดเด็ดโพล(Unshaded  Pole) จะมีพื4นที�มากกวา่เช็ดเด็ดโพล (Shaded  Pole)

สาํหรับพนัขดลวดเรียกวา่ขดลวดเมน (Main Coil) หรือ ขดลวดชุดรัน ดงัภาพที� 152 – 153 
 

 
 

ภาพที� 152  แบบร่างสเตเตอร์ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

SHADING COIL 
เช็ดด้ิงคอยล� 

MAIN COIL 
ขดลวดเมน 

Unshaded Pole 
อันเช็ดเด็ดโพล 

SHADED  POLE 
เช็ดเด็ดโพล ขดลวดเมนหรือขดลวดชุด ขดลวดเมนหรือขดลวดชุดรัน 
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ภาพที� 153 สเตเตอร์ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 1.2 โรเตอร์ (Rotor) คือ ส่วนที�หมุนหรือส่วนที�เคลื�อนที� 
  โรเตอร์ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์เป็นแบบสไครแรลเกจโรเตอร์เหมือนกบัโรเตอร์

ของสปลิทเฟสมอเตอร์  

 
ภาพที� 154 โรเตอร์ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

 1.3 ฝาปิดหวัทา้ย (End Plate) คือส่วนที�อยูก่บัที� 
  ฝาปิดหัวท้ายของมอเตอร์แบบเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ ทาํจากเหล็กหล่อ (Steel)      

ปัBมขึ4นรูปเป็นฝาปิดและแต่ละดา้นมีบูชทองเหลืองติดอยูส่าํหรับรองรับเพลาของโรเตอร์ 

 
ภาพที� 155 ฝาปิดหวัทา้ยของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

บูททองเหลือง 

แกนเหล็กโรเตอร์ 

เพลา 

ขดลวดสนามแมเ่หลก็ 

แกนเหลก็สเตเตอร์ 

แกนเหลก็สเตเตอร์ 

อนัเช็ดเด็ดโพล 

เช็ดดิ4งคอยล ์
เช็ดเดด็โพล 
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2. หลกัการทาํงานของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 การทาํงานของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ อาศยัการเปลี�ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก ที�เกิดจาก

การจ่ายแรงดนัไฟฟ้าให้กบัขดลวดสนามแม่เหล็กที�พนัอยู่บนขั4วแม่เหล็กในสเตเตอร์ของมอเตอร์ 
และการเหนี�ยวนาํที�เกิดขึ4นที�วงแหวนเช็ดเด็ด ซึ� งเป็นผลมาจากการเปลี�ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก 
ทาํให้สนามแม่เหล็กเกิดการเคลื�อนที�จากตาํแหน่งหนา้โพลที�ไม่มีวงแหวนเช็ดเด็ด ไปยงัตาํแหน่ง
หนา้โพลที�มีวงแหวนเช็ดเด็ด เป็นการเคลื�อนที�ในลกัษณะการหมุนรอบสเตเตอร์ และการเคลื�อนที�
ของสนามแม่เหล็กนี4  มีผลไปเหนี�ยวนาํให้โรเตอร์เกิดกระแสไหลทาํให้เกิดสนามแม่เหล็กที�โรเตอร์
และสนามแม่เหล็กโรเตอร์พยายามเรียงตวัให้อยูใ่นแนวเดียวกนักบัสนามแม่เหล็กที�สเตเตอร์ จึงทาํ
ใหม้อเตอร์เกิดการหมุนขึ4นได ้ทิศทางการหมุนของเช็ดเด็ดโพล มอเตอร์ จะหมุนไปทิศทางเดียวกบั
สนามแม่เหล็กหมุนที�เกิดขึ4นที�สเตเตอร์ คือ จากดา้นหนา้โพลที�ไม่มีวงแหวนเช็ดเด็ดไปยงัดา้นหนา้  
โพลที�มีวงแหวนเช็ดเด็ด ดงัภาพที� 156 

 
 

ภาพที� 156 การเคลื�อนที�ของสนามแม่เหล็กในสเตเตอร์ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

3. การต่อวงจรขดลวดภายในของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 การต่อวงจรขดลวดภายในของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ชนิดนี4 จะขดลวดมีเพียงชุดเดียว        

4 ขั4วต่อในลกัษณะอนุกรมกนัหมด แต่ทิศทางการไหลของกระแสในขดลวดแต่ละกรุ๊ปไหลกลบั
ทางกนั เพื�อทาํใหเ้กิดขั4วแม่เหล็กที�ตรงขา้มกนั ดงัภาพที� 157 – 160 

 

 
 

ภาพที� 157 การต่อวงจรขดลวดภายในของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

ขดลวดเมน 

U1 
U2 
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ภาพที� 158  การต่อวงจรขดลวดภายในของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ (2) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ไปใช้งาน ทาํไดโ้ดยต่อแหล่งจ่ายไฟเขา้กบัปลายสาย

ของขดลวดเมนหรือขดลวดสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ ดงัภาพที� 114 - 115 
 

 
 

ภาพที� 159  การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ไปใชง้าน 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 

ภาพที� 160 การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ไปใชง้าน (2) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 
 

U2 

U1 

 

U1 
U2 

220 
L 

U2 

U1 

N 
 220 V.AC. 

L 
220 V.AC. N 

ขดลวดเมน 

ขดลวดเช็ดเด็ด U2 

U1 

 ขดลวดเช็ดด้ิงคอยล� 

 
ขดลวดเมน 
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4. การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 จากหลกัการทาํงานของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์จะเห็นว่าทิศทางของสนามแม่เหล็กหมุน

ของมอเตอรจะเคลื�อนที�จากขดลวดชุดรันไปยงัเช็ดเด็ดโพล ดงันั4นทิศทางการหมุนของโรเตอร์ก็
หมุนไปตามสนามแม่เหล็กหมุน การกลบัทางหมุนก็ทาํไดโ้ดย การกลบัตวัเช็ดดิ4งคอยล์ ไวอี้กดา้น
หนึ�งของโพล ดงัภาพที� 161 
 

 
ภาพที� 161  การกลบัทิศทางการหมุนของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

5. การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน มีอยู่ 2 สาเหตุ คือ เกิดจากทางกลและทางไฟฟ้า ในที�นี4 จะ

กล่าวเฉพาะสาเหตุเกิดจากทางไฟฟ้า ดงัตารางที� 13 
 
ตารางที� 13  การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 

อาการ สาเหตุ การแก้ไข 

มอเตอร์ไม่หมุน 1. ขั4วต่อสายไม่แน่น 1. ตรวจสอบขั4วต่อ แลว้ขนัใหแ้น่น 
2. ฟิวส์ขาด 2. ตรวจสอบฟิวส์ดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้เปลี�ยน

ฟิวส์ใหม่ 
3. สายต่อวงจรภายในขาด 3. ตรวจสอบสายไฟดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ต่อสาย

วงจรใหม่ 
4. ขดลวดชุดรันขาด 4. ตรวจสอบขดลวดรันดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ต่อ     

ขดลวดใหม่ 
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 ใบความรู้ที� 4 

เรื�อง  ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

 
หัวข้อการเรียนรู้ 

 1. ส่วนประกอบของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
 2. หลกัการทาํงาน ของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
 3. การต่อวงจรขดลวดภายในยนิูเวอร์แซลมอเตอร์และการเริ�มเดิน  
 4. การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  
 5. การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. จุดประสงคท์ั�วไป 
 1.1 เพื�อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
2. จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
     เมื�อนกัเรียนไดศึ้กษายนิูเวอร์แซลมอเตอร์ จบแลว้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ดงันี4  
   2.1 บอกส่วนประกอบของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
   2.2 อธิบายหลกัการทาํงาน ของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
  2.3  ต่อวงจรขดลวดภายใน ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์และการเริ�มเดิน 
    2.4 ต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
 2.5 ตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  
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ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ (universal motor) 

ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที�ใช้งานไดท้ั4งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลบั       
มีขนาดเล็กตั4งแต่ 1/200 ถึง 1/3 แรงมา้ มีแรงบิดสูงมีความเร็วตั4งแต่ 3,000 ถึง 8,000 รอบต่อนาที 
(Revolution Per Mirute ; r.p.m.) ขึ4นไป ถา้หมุนดว้ยตวัเปลาความเร็วรอบจะสูงขึ4น ๆ อาจทาํให้
มอเตอร์เสียหายได ้ดงันั4นเพลาของมอเตอร์จึงติดตั4งอยูก่บัอุปกรณ์ที�ใช้งานตลอดเวลา เช่น เครื�อง
บดอาหาร  สวา่นไฟฟ้า  จกัรเยบ็ผา้  เครื�องดูดฝุ่ น เป็นตน้  

 

 
ภาพที� 162  แสดงยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

1. ส่วนประกอบของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  
 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์มีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ สเตเตอร์ (Stator)  โรเตอร์ (Rotor) หรือ

อาร์เมเจอร์ แปรงถ่าน (Brush) และฝาปิดหวัทา้ย (End Plate)                         
 1.1 สเตเตอร์ (Stator)  คือส่วนที�อยูก่บัที� ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือแกนเหล็ก (Core) ทาํ

ดว้ยเหล็กแผน่บาง ๆ อดัแน่นติดกนัดว้ยหมุดย ํ4า ส่วนมากจะสร้างเป็นขั4วแม่เหล็ก 2 ขั4วและส่วนที�
เป็นขดลวดสนามแม่เหล็กทั4ง 2 ชุด (Field Coil) เป็นส่วนที�ทาํให้เกิดสนามแม่เหล็ก เมื�อมี
กระแสไฟฟ้าไหลผา่น  

ภาพที� 163 สเตเตอร์และขดลวดสนามแม่เหล็กของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

1 2 

ขดลวดสนามแม่เหลก็ 

ขดลวดสนามแม่เหลก็ ชุดที� 2 

ขดลวดสนามแม่เหลก็ ชุดที�1 

หมุดย ํ4า 

แกนเหลก็

ขั4วแม่เหลก็ 2 

ขั4วแม่เหลก็ 1  
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 1.2 โรเตอร์ คือ ส่วนที�หมุนหรือส่วนที� เคลื�อนที�  เรียกอีกชื�อหนึ� งว่า อาร์เมเจอร์ 
(Armature) โรเตอร์ของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์เป็นแบบวาวดโ์รเตอร์ แกนโรเตอร์ทาํจากแผน่ลามิเนท
อดัเป็นแกนมีร่องสําหรับพนัขดลวดอยู่โดยรอบ ที�ปลายด้านหัวของโรเตอร์มีคอมมิวเตอร์ติดอยู ่
ตวันาํที�พนัอยูใ่นร่องของแกนโรเตอร์เป็นลวดทองแดงและปลายของตวันาํต่อเขา้กบัคอมมิวเตเตอร์         
ซึ� งตวันาํทั4งหมดนี4 รับแรงดนัไฟฟ้าไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟโดยผา่นมาทางแปรงถ่านที�สัมผสัอยูก่บัซี�
คอมมิวเตเตอร์ ดงัภาพที� 164 

 
ภาพที� 164  โรเตอร์ของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

 1.3 ฝาปิดหวัทา้ย (End Plate) คือ ส่วนที�อยูก่บัที� 
  ฝาปิดหัวทา้ยของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ทาํจากเหล็กเหนียว(Cast Iron)เป็นตวัยึด

ส่วนหมุนให้อยูที่� และยึดส่วนหมุนให้อยูใ่นตาํแหน่งศูนยก์ลาง เพื�อรองรับเพลา (Shaft) หรือแกน
ของมอเตอร์และฝาครอบอีกดา้นหนึ�งจะติดตั4งชุดแปรงถ่านไวด้ว้ย ดงัภาพที� 165 

 
ภาพที� 165  ฝาปิดหวัทา้ยของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

 1.4 แปรงถ่าน (Brush)  ทาํหน้าที�นาํกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้ไหลผ่านไปยงั
คอมมิวเตเตอร์ แปรงถ่านที�ใชง้านกบัยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ทาํมาจากกราไฟต ์(Graphite) ดงัภาพที� 166 

ช�องใส�แปรงถ�าน 

ฝาป%ดหัวท&าย 

ฝาป%ดหัวท&าย 

คอมมิวเตเตอร� 

เพลา 

แกนเหล็ก 

ใบพัดระบายความร&อน 

ขดลวดสนามแม�เหล็ก 
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ภาพที� 166  แปรงถ่านของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

2. หลกัการทาํงานของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
 การทาํงานของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์อาศยัหลักการทาํงานเหมือนกับมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรงชนิดซีรีมอเตอร์ คือ เมื�อจ่ายแรงดนัไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กและขดลวด     
อาร์เมเจอร์ จะทาํให้เกิดแรงเคลื�อนไฟฟ้าเหนี�ยวนาํขึ4 นภายในมอเตอร์ สนามแม่เหล็กที�เกิดจาก
ขดลวดทั4งสองจะมีทิศทางสวนกนั แต่เนื�องจากขดลวดสนามแม่เหล็กซึ� งพนัอยู่กบัสเตเตอร์เป็น
ส่วนที�ยึดอยู่กบัที� ดงันั4นสนามแม่เหล็กที�เกิดจากขดลวดอาร์เมเจอาร์จะเกิดแรงผลกัเกิดขึ4น ทาํให้
อาร์เมเจอร์หมุนเคลื�อนที�ไป ขณะที�อาร์เมเจอร์หมุนไป   แปรงถ่านซึ� งสัมผสักบัซี�คอมมิวเตเตอร์จะ
เปลี�ยนคู่ซี�คอมมิว เตเตอร์ไปเรื�อย ๆ ทาํให้สนามแม่เหล็กทั4งสองส่วนทิศทางและเกิดแรงผลัก
ติดต่อกนั อาร์เมเจอร์จึงสามารถหมุนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

3. การต่อวงจรขดลวดภายในของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  
 การต่อวงจรขดลวดภายในของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ จะต่อขดลวดสนามแม่เหล็กและ

ขดลวดในโรเตอร์เขา้ดว้ยกนัแบบอนุกรม โดยมีการต่อเป็น 2 แบบ คือ  
 แบบที� 1 การต่อขดลวดสนามแม่เหล็กทั4ง 2 ชุดเขา้ดว้ยกนัแบบอนุกรมแลว้จึงนาํไปต่อ

อนุกรมกบัขั4วแปรงถ่านและขดลวดอาร์เมเจอร์ ดงัภาพที� 167 – 168 

 
ภาพที� 167  วงจรการต่อขดลวดภายในของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

สกรูยึดแปรงถ�าน 
สปริง 

แปรงถ�าน 

U2

U1

ขดลวดสนามแม�เหล็ก 

ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 
B2 B1 ป2 ต2 ป1 ต1 Arm 

แปรงถ�าน 

อาร�เมเจอร� 
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ภาพที� 168  วงจรการต่อขดลวดภายในของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (2) 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

 แบบที� 2 การต่อขดลวดสนามแม่เหล็กชุดที� 1 อนุกรมกบัขดลวดอาร์เมเจอร์แลว้ต่ออนุกรม
กบัขดลวดสนามแม่เหล็กของโรเตอร์ระหวา่งกลางขดลวดสนามแม่เหล็ก ดงัภาพที� 169 – 170 

 
ภาพที� 169  วงจรการต่อขดลวดภายในของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (3) 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
ภาพที� 170  วงจรการต่อขดลวดภายในของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (4) 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

ป1 ป2 

ต2 ต1 

B1 B2 

U2 U1 

U2 

ป1 ป2 

B2 

ต1 ต2 

U1 

B1 

ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 
U1 

U2 

ป2 ต2 B2 B1 ป1 ต1 Arm 

แปรงถ�าน 

อาร�เมเจอร� 

ขดลวดสนามแม�เหล็ก 
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 แต่จะต่อในลกัษณะใดก็ตามตอ้งต่อให้ขดลวดสนามแม่เหล็กเกิดขั4วตรงขา้มกนั โดยให้
กระแสไหลเขา้ขดลวดสนามแม่เหล็กทั4งสองไหลกลบัทิศทางกนั   

 การต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ใชง้านต่อได ้2 แบบ ทาํไดโ้ดยต่อแหล่งจ่ายไฟเขา้กบั
หลกัต่อสายของมอเตอร์ ดงัภาพที� 171 - 172 

 
           แบบที� 1 
 
 
 
 

 
   

ภาพที� 171  การต่อยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ใชง้าน 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
             แบบที� 2                       

 
 

ภาพที� 172  แสดงการต่อยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ใชง้าน 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
4. การกลบัทิศทางการหมุนของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
 การกลบัทิศทางการหมุนของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ทาํไดโ้ดย การกลบัทิศทางการไหล

ของกระแสที�ไหลเขา้ขดลวดของอาร์เมเจอร์ ดงัภาพที� 173 – 176 

U1 

N 

L 

U2 

ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 

220 V.AC. 

ขดลวดสนามแม�เหล็ก 

ป2 ต2 B2 B1 ป1 ต1 Arm 

อาร�เมเจอร� 

แปรงถ�าน 

L 

U2 

U1 

220 V.AC. 

ขดลวดสนามแม�เหล็ก 

ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 
B2 B1 ป2 ต2 ป1 ต1 Arm 

แปรงถ�าน 

อาร�เมเจอร� 

N 
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ภาพที� 173  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ที�ยงัไม่ไดก้ลบัทิศทางการหมุน 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
ภาพที� 174 ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ที�ยงัไม่ไดก้ลบัทิศทางการหมุน (2) 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

 
ภาพที� 175  การกลบัทิศทางการหมุนของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (2) 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

N 

L 

U2 

ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 

220 V.AC. 

ขดลวดสนามแม�เหล็ก 

ป2 ต2 B2 B1 ป1 ต1 Arm 

อาร�เมเจอร� 

U1 

N 
220 V.AC. 
L 

U1 U2 

ป1 ป2 

ต2 ต1 

B1 B2 

ชุดท่ี 2 
ป2 ต2 

B2 B1 ป1 
ชุดท่ี 1 

ต1 

L U1 

U2 N 

220 V.AC. 

ขดลวดสนามแม�เหล็ก 

แปรงถ�าน 

อาร�เมเจอร� 

Arm

m 

แปรงถ�าน 
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ภาพที� 176  การกลบัทิศทางการหมุนของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (3) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
5. การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
 สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน มีอยู่ 2 สาเหตุ คือ เกิดจากทางกลและทางไฟฟ้า ในที�นี4 จะ

กล่าวเฉพาะสาเหตุเกิดจากทางไฟฟ้า 
 
ตารางที� 14 การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
 

อาการ สาเหตุ การแก้ไข 

มอเตอร์ไม่
หมุน 

1. ขั4วต่อสายไม่แน่น 1.  ตรวจสอบขั4วต่อ แลว้ขนัใหแ้น่น 
2. ฟิวส์ขาด 2.  ตรวจสอบฟิวส์ดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้  

    เปลี�ยนฟิวส์ใหม่ 
3. สายต่อวงจรภายในขาด 3.  ตรวจสอบสายไฟดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้

ต่อวงจรใหม่ 
4. ขดลวดชุดรันขาด 4.  ตรวจสอบขดลวดรันดว้ยมลัติมิเตอร์ 

แลว้ต่อขดลวดใหม่ 
5. แปรงถ่านหมดหรือแปรงถ่าน

สึก 
5.  ตรวจสอบแปรงถ่าน เปลี�ยนแปรงถ่าน

ใหม่ 
 

L 

U1 

N 

U2 

220 V.AC. 

ต1 ต2 

B1 B2 

ป1 ป2 
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 ใบความรู้ที� 5 

เรื�อง  รีพลัชั�นมอเตอร์ 

 
หัวข้อการเรียนรู้ 

1. ส่วนประกอบของรีพลัชั�นมอเตอร์ 
2. หลกัการทาํงาน ของรีพลัชั�นมอเตอร์ 
3. การต่อวงจรขดลวดภายในรีพลัชั�นมอเตอร์และการเริ�มเดิน  
4. การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของรีพลัชั�นมอเตอร์  
5. การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของรีพลัชั�นมอเตอร์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. จุดประสงคท์ั�วไป 
 1.1 เพื�อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัรีพลัชั�นมอเตอร์ 
2. จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 เมื�อนกัเรียนไดศึ้กษารีพลัชั�นมอเตอร์ จบแลว้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ดงันี4  
 2.1 บอกส่วนประกอบของรีพลัชั�นมอเตอร์ 
 2.2 อธิบายหลกัการทาํงาน ของรีพลัชั�นมอเตอร์ 
 2.3 ต่อวงจรขดลวดภายใน รีพลัชั�นมอเตอร์และการเริ�มเดิน 
 2.4 ต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนของรีพลัชั�นมอเตอร์ 
 2.5 ตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของรีพลัชั�นมอเตอร์  
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รีพลัชั�นมอเตอร์ (repulsion motor) 

มอเตอร์แบบรีพลัชั�นเป็นมอเตอร์ที�มีโรเตอร์คลา้ยกบัโรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
และ มอเตอร์ชนิดนี4 สามารถกลับทางหมุนได้ โดยการเลื�อนตาํแหน่งของแปรงถ่านหรือเปลี�ยน
ทิศทางของซองถ่านรีพลัชั�นมอเตอร์แบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ คือ  

1. รีพลัชั�นมอเตอร์  
2. รีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์  
3. รีพลัชั�นอินดคัชั�นมอเตอร์ 
ในที�นี4 จะกล่าวเฉพาะรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ (repulsion start induction  motor)  

ซึ� งเป็นมอเตอร์ไฟสลบัเฟสเดียว ที�มีโครงสร้างเหมือนกบัรีพลัชั�นมอเตอร์ ต่างกนัตรงที�ในรีพลัชั�น
สตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์มีอุปกรณ์สําหรับต่อลดัวงจรซี�คอมมิวเตเตอร์ทาํให้โรเตอร์หรือ    อาร์
เมเจอร์กลายเป็นขดลวดกรงกระรอกเหมือนกับมอเตอร์แบบอินดัคชั�นทั�วไป รีพลัชั�นสตาร์ท
อินดคัชั�นมอเตอร์ แบ่งตามโครงสร้างการทาํงานของแปรงถ่านกบัซี�คอมมิวเตเตอร์จะมี 2 ชนิด คือ
ชนิดแปรงถ่านสัมผสักบัซี�คอมมิวเตเตอร์และชนิดยกแปรงถ่าน ดงัภาพที� 177 
 

 
 

ภาพที� 177 รีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
1. ส่วนประกอบของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ 
 รีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์มีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ สเตเตอร์ (Stator)  โรเตอร์

(Rotor) หรืออาร์เมเจอร์  แปรงถ่าน (Brush)  และฝาปิดหวัทา้ย (End Plate)                       
 1.1 สเตเตอร์ (Stator) คือ ส่วนที�อยู่กบัที� โครงสเตเตอร์ทาํจากเหล็กหล่อ( Cast Iron) 

ภายในโครงประกอบดว้ยแกนสเตเตอร์ซึ� งทาํจากแผน่เหล็กลามิเนดอดัเขา้ดว้ยกนั ภายในแกนมีร่อง
ไวส้ําหรับใส่ขดลวดสนามแม่เหล็กจาํนวน 4 ขั4ว ขดลวดที�พนัใส่ในแกนมีลกัษณะเดียวกบัขดลวด
ชุดรันของสปลิตเฟสมอเตอร์ ดงัภาพที�  178 – 179 
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ภาพที� 178  สเตเตอร์ของมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 

ภาพที� 179  ลกัษณะการลงขดลวดที�
สเตเตอร์ 1 ขั4วแม่เหล็ก 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557           
 

 1.2 โรเตอร์หรืออาร์เมเจอร์ (Armmature) คือ ส่วนที�หมุนหรือส่วนที�เคลื�อนที� ทาํมา
จากเหล็กแผน่บาง ๆ นาํมาอดัติดกนัมีร่องสล็อตสําหรับพนัขดลวด ปลายขดลวดอาร์มาเจอร์จะต่อ
เขา้กบัซี�คอมมิวเตเตอร์ สําหรับลกัษณะของคอมมิวเตเตอร์มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบขนานกบัเพลา 
(Axial Commutator) และแบบตั4งฉากกบัเพลา (Radial Commutator) ดงัภาพที� 180 – 181 

 

 
ภาพที� 180  โรเตอร์แบบซี�คอมมิวเตเตอร์ ขนานกบัเพลา (Axial Commutator) 

ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

 
 

ภาพที� 181  โรเตอรแบบซี�คอมมิวเตเตอร์ ตั4งฉากกบัเพลา (Radial Commutator) 
                            ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557           

โครงสเตเตอร� 

ขดลวดสนามแม�เหล็ก 

แบริ่ง 

คอมมิวเตเตอร� 

ร�องสล�อต 

ขดลวดสนาม 
แม�เหล็ก 

เพลา 

เพลา แบริ่ง 

คอมมิวเตเตอร� ร�องสล�อต ขดลวดสนามแม�เหล็ก 

แบริ่ง 
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รีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์เป็นแบบวาวด์โรเตอร์เรียกวา่อาร์เมเจอร์ ขดลวดที�พนัอยู่
ในสล๊อตของโรเตอร์มีวธีิการพนั 2 แบบ คือ แบบแลบ และ แบบเวฟ ปลายของขดลวดถูกนาํไปต่อ
กบัคอมมิวเตเตอร์ ดงัภาพที� 182 – 183 

 
 
 

 
 

ภาพที� 182  ขดลวดแบบแลบ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557           

 
 

ภาพที� 183  ขดลวดแบบเวฟ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557          

 
 1.3 แปรงถ่าน (Brush) 
 แปรงถ่านในรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ ทาํหนา้ที�นาํกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย

ไฟฟ้าใหไ้หลผา่นไปยงัคอมมิวเตเตอร์ ดงันั4นแปรงถ่านจะตอ้งสัมผสัพอดีกบัคอมมิวเตเตอร์ไม่แน่น
หรือไม่หลวมเกินไป ดงัภาพที� 184 - 185 
 

 
 

ภาพที� 184  แปรงถ่านและซองใส่แปรงถ่าน 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

สล�อท 

 คอมมิวเตเตอร� 

น็อตยึดแปรงถ�าน 

สปริง 

แปรง ซ�องใส�แปรงถ�าน 
 

ลูกศรกําหนด 
ทิศทางหมุน 
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แปรงถ่านของขดลวดแบบแลบ แปรงถ่านของขดลวดแบบเวฟ 
 

ภาพที� 185  แปรงถ่านของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557           

 

 1.4 ฝาปิดหวัทา้ย (End plate) ฝาปิดทาํหนา้ที�เป็นฝาครอบปิดหวัทา้ยของมอเตอร์ และ
ยดึส่วนหมุนใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งศูนยก์ลาง รวมทั4งติดตั4งแบริ�ง (Bearing) รองรับเพลาหรือแกน
มอเตอร์เหมือนกบัมอเตอร์เหนี�ยวนาํ (Induction Motor) ทั�วไป ดงัภาพที� 186 

 

 
 

ภาพที� 186   ฝาปิดหวัทา้ย 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝาป%ด ช�องรองรับแบริ่ง 
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2. หลกัการทาํงานของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ 
 รีพลัชั�นสตาร์ทอินดัคชั�นมอเตอร์ชนิดแปรงถ่านสัมผสักับซี�คอมมิวเตเตอร์ เมื�อจ่าย

แรงดันไฟฟ้าให้กบัขดลวดสนามแม่เหล็กที�สเตเตอร์ จะทาํให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ4นที�สเตเตอร์
เหนี� ยวนําให้อาร์เมเจอร์เกิดการแรงผลักทําให้อาร์เมเจอร์หมุนไปด้วยความเร็วประมาณ                  
75 เปอร์เซ็นต์ของความเร็วสูงสุด 100% จะเกิดแรงเหวี�ยงหีนศูนยก์ลางจะถูกลดัวงจรซี�คอมมิว           
เตเตอร์ทุกซี�เขา้ไวด้้วยกนัดว้ยสปริง ดงันั4นอาร์เมเจอร์ที�หมุนมีลกัษณะคลา้ยกบัโรเตอร์แบบกรง
กระรอก แต่เมื�อความเร็วรอบหมุนลดลงนอ้ยก่วา 75% สปริงลดัวงจรจะกลบัไปตาํแหน่งเดิม 

 อุปกรณ์ลดัวงจรซี�คอมมิวเตเตอร์ประกอบดว้ยซี�ตวันาํที�ต่อเรียงกนัเป็นวงแหวนและถูก
ลดัดว้ยสปริงดงัภาพที� 187 

 
 

ภาพที� 187  อาร์เมเจอร์  คอมมิวเตเตอร์  ซี�ตวันาํ  และสปริงลดัวงจร 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557           

 

3. การต่อวงจรขดลวดภายในของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ขดลวดที�สเตเตอร์มีการ
พนัขดลวดไว ้4 ขั4วซึ� งเป็นขดลวดเมนหรือขดลวดชุดรันเพียงชุดเดียวการต่อขดลวดภายในแยก
ออกเป็น 2 ส่วนส่วนละ 2 ขั4วโดยต่อใหมี้ทิศทางสลบักนั ดงัภาพที� 188 

ซ่ีตัวนําวงแหวน 

สปริงลัดวงจร 

คอมมิวเตเตอร� 

คอมมิวเตเตอร� 

สปริงลัดวงจร 

ซ่ีตัวนํา 
วงแหวน 
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ภาพที� 188  วงจรการต่อขดลวดภายในของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557  

  
 
 
 

 การต่อรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ไปใชง้าน สามารถต่อได ้2 แบบ ดงันี4  
 แบบที� 1  ใชแ้รงดนั 110 โวล์ท 
 แบบที� 2  ใชแ้รงดนั 220 โวล์ท  ซึ� งเป็นที�นิยมใชก้นั ดงัภาพที� 189 – 190 

 
 

ภาพที� 189 การต่อรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ใชง้าน 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557   

         

 
 

ภาพที� 190  การต่อรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ใชง้าน (2) 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557           

U4
U3 
U2 
U1 

 
 

L 

N 
 

 

U1 
U2 
U3 
U4

220 V.AC. 

220 V.AC. 
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4. การกลบัทิศทางการหมุนของรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ ทาํได้โดยการเปลี�ยน
ตาํแหน่งของฝาปิดแปรงถ่าน ดงัภาพที� 191 

 
 

ภาพที� 191  การกลบัทิศทางการหมุนรีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ 
ที�มา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

5. การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ รีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�น
มอเตอร์ 

 สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน มีอยู่ 2 สาเหตุ คือ เกิดจากทางกลและทางไฟฟ้า ในที�นี4 จะ
กล่าวเฉพาะสาเหตุเกิดจากทางไฟฟ้า 
 
ตารางที� 15  การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของ รีพลัชั�นสตาร์ทอินดคัชั�น
มอเตอร์ 
 

อาการ สาเหตุ การแก้ไข 

มอเตอร์ไม่หมุน 1. ขั4วต่อสายไม่แน่น 1. ตรวจสอบขั4วต่อ แลว้ขนัใหแ้น่น 
2. ฟิวส์ขาด 2. ตรวจสอบฟิวส์ดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้เปลี�ยน

ฟิวส์ใหม่ 
3. สายวงจรภายในขาด 3. ตรวจสอบสายไฟดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ต่อ       

สายวงจรใหม่ 
4. ขดลวดชุดรันขาด 4. ตรวจสอบขดลวดรันดว้ยมลัติมิเตอร์ แลว้ต่อ

ขดลวดใหม่ 
5. แปรงถ่านหมดหรือแปรง

ถ่านสึก 
5. ตรวจสอบแปรงถ่าน แลว้เปลี�ยนแปรงถ่าน

ใหม่ 
 

ลูกศรหมุนทวน ลูกศรหมุนตาม
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ส่วนที� 1.6 

ใบงานในชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  
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ใบงานที 1 

เรือง  การต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ 

 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เมือนกัเรียนไดศึ้กษาการต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ จบแลว้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ดงันี/  
1. ปฏิบติัการต่อวงจรขดลวดภายในสปลิตเฟสมอเตอร์และการเริมเดินได ้  
2. ปฏิบติัการต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและการหยดุมอเตอร์ได ้ 
3. ปฏิบติัการวดักระแสของมอเตอร์ได ้
4. ปฏิบติัการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ได ้
5. ปฏิบติัการใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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เครื�องมือและวสัดุ อุปกรณ์ 
1. มลัติมิเตอร์ จาํนวน   1   ตวั 
2. ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์  จาํนวน   1   ชุด 
3. แคลมป์ออนมิเตอร์ จาํนวน   1   ตวั 
4. เครืองวดัความเร็วรอบ จาํนวน   1   ตวั 
5. สายเสียบวงจร จาํนวน   10   เส้น 
 

ลาํดับขั+นการปฏิบัติ 
1. งานต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ของชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์  ดงัภาพที 192-193 
 

 
ภาพที 192  วงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ 

ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

 
 

ภาพที 193  ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

220VAC 220V.AC. 

 
C.S.  

 R.W. 

S.W. 
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 1.1 ใหน้กัเรียนต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์จากภาพที 192 
 1.2 ใหน้กัเรียนนาํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 193 
 1.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 1.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 1.5 ทาํการวดักระแสไฟฟ้าทีป้อนเขา้มอเตอร์โดยการใชแ้คลมป์ออนมิเตอร์ 
 1.6 ทาํการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใชเ้ครืองวดัความเร็วรอบ 
 1.7 ทาํการบนัทึกผลการทดลองลงในตารางที 2 

 

ตารางที� 16 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ 
 

รายการ ผลการทดลอง 
1. ทิศทางการหมุนของมอเตอร์  
2. กระแสไฟฟ้า  
3. ความเร็วรอบ  
 

2. งานต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์กลบัทางหมุน ดงัภาพที 194 – 195 
 

 
 

ภาพที 194  วงจรสปลิตเฟสมอเตอร์กลบัทางหมุน 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 

ภาพที 195 ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (2) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557   

 

 2.1 ใหน้กัเรียนต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์จากภาพที 194 
 2.2 ใหน้กัเรียนนาํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 195 
 2.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 2.4  จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 2.5 ทาํการวดักระแสไฟฟ้าทีป้อนเขา้มอเตอร์โดยการใชแ้คลมป์ออนมิเตอร์ 
 2.6 ทาํการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใชเ้ครืองวดัความเร็วรอบ 
 2.7 ทาํการบนัทึกผลการทดลองลงในตารางที 17 

220 N 
L 

U

 

 

220 V.AC. N 
L 
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ตารางที� 17 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์กลบัทางหมุน 
 

รายการ ผลการทดลอง 

1. ทิศทางการหมุนของมอเตอร์  
2. กระแสไฟฟ้า  
3. ความเร็วรอบ  
 
สรุปผลการทดลอง 
           
                                                                                    
                                                                                            
 
ข้อควรระวงั 

1. ก่อนทีจะดึงสายเสียบออกจากวงจร ตอ้งสับสวติช์ไฟใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง OFF ทุกครั/ ง 
2. ในการต่อตอ้งดูขั/วใหแ้น่ชดัเพือป้องกนัการเสียหายทีจะเกิดกบัมอเตอร์ 
3. ก่อนจ่ายไฟเขา้วงจรควรตรวจดูจุดต่อต่าง ๆ วา่หลวมหรือไม่ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรหาสายไฟ ใหมี้ความยาวเหมาะสมในการเสียบต่อวงจร 
2. การต่อวงจรหากแยกสีของสายเสียบจะลดการสับสนในการเช็ควงจร 
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เฉลย ใบงานที� 1 เรื�อง การต่อวงจรสปลติเฟสมอเตอร์ 
 
ตารางที� 16 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ 
 
1.  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ .....................ตามเขม็นาฬิกา............................ 
2.  กระแสไฟฟ้า ..............................2.14.........................A 
3.  ความเร็วรอบ ..............................1,488........................R.P.M 
 
ตารางที� 17 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์กลบัทางหมุน 
 
1.  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ....................ทวนเขม็นาฬิกา.......................... 
2.  กระแสไฟฟ้า ..........................2.23.............................A 
3.  ความเร็วรอบ ............................1,492.........................R.P.M 
 
สรุปผลการทดลอง 
 กระแสความเร็วรอบใกลเ้คียงกนั ไม่วา่มอเตอร์จะหมุนตามเขม็นาฬิกาหรือทวนเขม็นาฬิกา 
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ใบงานที 2 

เรือง  การตรวจหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุน 
และการแกไ้ขของสปลิตเฟสมอเตอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมือนักเรียนได้ศึกษาการตรวจหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุนจบแล้วนักเรียนเกิด   

การเรียนรู้ ดงันี/  
    1. ปฏิบติัการตรวจหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุน และการแก้ไขของสปลิตเฟส

มอเตอร์ได ้ 
    2. ปฏิบติัการใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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เครื�องมือและวสัดุ อุปกรณ์ 
1. มลัติมิเตอร์ จาํนวน  1   ตวั 
2. ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์         จาํนวน  1   ชุด 
3. สายเสียบวงจร จาํนวน 15   เส้น 

 
ลาํดับขั+นการปฏิบัติ 

1. งานต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ เพือหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุน  ดงัภาพที 196 – 197 
 

                          
ภาพที 196  วงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ (2) 

ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557   
 

 
 

ภาพที 197  ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (3) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 
 
 

220VAC 220V.AC. 

 
C.S.  

 R.W. 

S.W. 
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 1.1 ใหน้กัเรียนศึกษาวงจรการต่อวงจรจากภาพที 196 
 1.2 ใหน้าํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 197 
 1.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 1.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ให้กบัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ เมือมอเตอร์หมุน

ใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ รอใหม้อเตอร์หยดุหมุนก่อน 
 1.5 กด S1 แลว้ปล่อยมือออก 
 1.6 ทาํการจ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON 
 1.7 ถา้มอเตอร์ไม่หมุน ใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ทนัที 
 1.8 ใหท้าํการตรวจเช็คหาสาเหตุดว้ยมลัติมิเตอร์ ตั/ง R × 1 
 1.9 บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุน โดยให้ทาํเครืองหมายถูก (�) 

หนา้ขอ้ทีเกียวขอ้งตามตารางที 18 
 
ตารางที�  18  บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ เพือหาสาเหตุเมือ

มอเตอร์ไม่หมุน   
 

ขอ้ที คาํตอบ 
.......................1 ขดลวดชุดรันขาด 
.......................2 ขดลวดชุดสตาร์ทขาด 
.......................3 เซ็นติฟูกลัป์สวติช์หนา้คอนแทคเปิด 

 
 1.10 ส่งให้ครูตรวจว่าถูกหรือไม่ ถ้าตอบถูกให้ทาํข้อต่อไป ถ้าตอบผิดให้ทาํการ

ตรวจเช็คใหม่ 
 1.11 หากตอบถูกตอ้ง ใหท้าํการกด S1 ซํ/ าอีกครั/ งแลว้ปล่อยมือ 
 1.12  จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ให้กบัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ สังเกต             

การทาํงานของมอเตอร์ เมือมอเตอร์หมุนใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 
สรุปผลการทดลอง 
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ข้อควรระวงั 
1. ก่อนทีจะดึงสายเสียบออกจากวงจร ตอ้งสับสวติช์ไฟใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง OFF ทุกครั/ ง 
2.  ขณะทาํการตรวจสอบวงจร ไม่ควรใหมี้กระแสไฟฟ้าไหลผา่น 
3. ขณะต่อวงจรยงัไม่เรียบร้อย หา้มจ่ายไฟฟ้าใหก้บัวงจร 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ตอ้งศึกษาทฤษฎีมาก่อน 
2. ขณะทาํการทดลองหรือปฏิบติังาน ไม่ควรเล่นหรือหยอกลอ้กนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



294 
 

 

เฉลย ใบงานที� 2 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน 

และการแก้ไขของสปลติเฟสมอเตอร์ 
 
ตารางที� 18  บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรสปลิตเฟสมอเตอร์ เพือหาสาเหตุเมือ

มอเตอร์ไม่หมุน   
 

ข้อที� คําตอบ 

.........�.......1 ขดลวดชุดรันขาด 

.....................2 ขดลวดชุดสตาร์ทขาด 
...................3 เซ็นติฟูกลัป์สวติช์หนา้คอนแทคเปิด 

 
 

สรุปผลการทดลอง 
 สาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนเกิดจาก ขดลวดชุดรันขาด     
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ใบงานที 3 

เรือง  การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 

 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 เมือนักเรียนได้ศึกษาการต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์จบแล้ว นักเรียนเกิด          
การเรียนรู้ ดงันี/   

1. ปฏิบติัการต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ และการเริมเดินได ้ 
2. ปฏิบติัการต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและการหยดุมอเตอร์ได ้ 
3. ปฏิบติัการวดักระแสของมอเตอร์ได ้
4. ปฏิบติัการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ได ้
5. ปฏิบติัการใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตองและปลอดภยั 
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เครื�องมือและวสัดุ อุปกรณ์ 
1. มลัติมิเตอร์ จาํนวน    1   ตวั 
2. ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์             จาํนวน    1   ชุด 
3. แคลมป์ออนมิเตอร์ จาํนวน    1   ตวั 
4. เครืองวดัความเร็วรอบ จาํนวน    1   ตวั 
5. สายเสียบวงจร จาํนวน   10   เส้น 
 

ลาํดับขั+นการปฏิบัติ  (คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอตอร์) 
1. งานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอตอร์  ดงัภาพที 198-199 

 

 

 

                                      ภาพที 198  วงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
 

                                     ภาพที 199  ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (4) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 
 
 

 

 

 
Cap.S 

220 V.AC. 

Cap.S 



297 
 

1.1 ใหน้กัเรียนต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์จากภาพที 198 
1.2 ใหน้กัเรียนนาํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 199 
1.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
1.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
1.5 ทาํการวดักระแสไฟฟ้าทีป้อนเข้ามอเตอร์โดยการใช้แคลมป์ออนมิเตอร์ทาํการวดั

ความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใชเ้ครืองวดัความเร็วรอบทาํการบนัทึกผลการทดลองลงในตารางที 19 
 

ตารางที� 19  บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์   
 

รายการ ผลการทดลอง 

1.  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์  
2.  กระแสไฟฟ้า  
3.  ความเร็วรอบ  
 

2. งานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์กลบัทางหมุน ดงัภาพที 200 – 201 
 

 
       

ภาพที 200  วงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์กลบัทางหมุน 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

Electrolytic  Capacitor 

220 V.AC.
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ภาพที  201  ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (5) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
  2.1 ใหน้กัเรียนต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์จากภาพที 200 
 2.2 ใหน้กัเรียนนาํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 201 
 2.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 2.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 2.5 ทาํการวดักระแสไฟฟ้าทีป้อนเขา้มอเตอร์โดยการใชแ้คลมป์ออนมิเตอร์ 
 2.6 ทาํการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใชเ้ครืองวดั ความเร็วรอบ 
 2.7 ทาํการบนัทึกผลการทดลองลงในตารางที 20 
 

ตารางที� 20  บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์กลบัทางหมุน 
 

รายการ ผลการทดลอง 

1. ทิศทางการหมุนของมอเตอร์  
2. กระแสไฟฟ้า  
3. ความเร็วรอบ  
 
สรุปผลการทดลอง 
           
            
                                                                                ...........................                                                                                                                        
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ข้อควรระวงั 
1. ก่อนทีจะดึงสายเสียบออกจากวงจร ตอ้งสับสวติช์ไฟใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง OFF ทุกครั/ ง 
2. ในการต่อตอ้งดูขั/วใหแ้น่ชดัเพือป้องกนัการเสียหายทีจะเกิดกบัมอเตอร์ 
3. ก่อนจ่ายไฟเขา้วงจรควรตรวจดูจุดต่อต่าง ๆ วา่หลวมหรือไม่ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรหาสายไฟ ใหมี้ความยาวเหมาะสมในการเสียบต่อวงจร 
2. การต่อวงจรหากแยกสีของสายเสียบจะลดการสับสนในการเช็ควงจร 
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เฉลย  ใบงานที� 3 เรื�องการต่อวงจรคาปาซิเตอร์ 
 
ตารางที� 19 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอตอร์   
 
1.  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ .........ตามเขม็นาฬิกา................................... 
2.  กระแสไฟฟ้า ........................2.43..........................A 
3.  ความเร็วรอบ ..........................1,485.....................R.P.M 
 
ตารางที� 20 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์กลบัทางหมุน 
 
1.  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ..............ทวนเขม็นาฬิกา.............................. 
2.  กระแสไฟฟ้า ...................2.36.........................................A 
3.  ความเร็วรอบ ...................1,371.................................R.P.M 
 
สรุปผลการทดลอง 
           
 กระแสและความเร็วรอบใกลเ้คียงกนัในการหมุนมอเตอร์    ตาม
เขม็นาฬิกาและทวนเขม็นาฬิกา        
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ใบงานที� 4 

เรื�อง การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน 

และการแก้ไขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมือนกัเรียนไดศึ้กษาการตรวจหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิ
เตอร์สตาร์ทมอเตอร์จบแลว้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ดง้นี/   

1. ปฏิบติัการตรวจหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ท
มอเตอร์ได ้

2. ปฏิบติัการใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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เครื�องมือและวสัดุ อุปกรณ์ 

1. มลัติมิเตอร์ จาํนวน 1   ตวั 
2. ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ จาํนวน 1   ชุด 
3. สายเสียบวงจร จาํนวน 15   เส้น 

 
ลาํดับขั+นการปฏิบัติ 

1. งานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ เพือหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุนดงัภาพที 202 - 203 
 

 
ภาพที 202  วงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ (2) 

ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 
 

 
 

ภาพที 203  ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (6) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Cap. 

220 V.AC. 

Cap.S 
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   1.1 ใหน้กัเรียนศึกษาวงจรการต่อวงจรจากภาพที 202 
 1.2 ใหน้าํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 203 
 1.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 1.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ให้กบัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ เมือมอเตอร์หมุน

ใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ รอใหม้อเตอร์หยดุหมุนก่อน 
 1.5 กด S3 แลว้ปล่อยมือออก 
 1.6 ทาํการจ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON 
 1.7 ถา้มอเตอร์ไม่หมุน ใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ทนัที 
 1.8 ใหท้าํการตรวจเช็คหาสาเหตุดว้ยมลัติมิเตอร์ ตั/ง R × 10 
 1.9 บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุ โดยให้ทาํเครืองหมายถูก (�) หนา้ขอ้ทีเกียวขอ้ง               

ลงในตารางที 21   
   

ตารางที� 21  บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ เพือหาสาเหตุ
เมือมอเตอร์ไม่หมุน 

 
ข้อที� คําตอบ 

...................1 ขดลวดชุดรันขาด 

...................2 ขดลวดชุดสตาร์ทขาด 

...................3 เซ็นติฟูกลัป์สวติช์หนา้คอนแทคเปิด 
 

 1.10 ส่งให้ครูตรวจว่าถูกหรือไม่ ถ้าตอบถูกให้ทาํข้อต่อไป ถ้าตอบผิดให้ทาํการ
ตรวจเช็คใหม่ 

 1.11 หากตอบถูกตอ้ง ใหท้าํการกด S3ซํ/ าอีกครั/ งแลว้ปล่อยมือ 
 1.12 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ให้กบัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ สังเกตการ

ทาํงานของมอเตอร์ เมือมอเตอร์หมุนใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 

สรุปผลการทดลอง 
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ข้อควรระวงั 
1. ก่อนทีจะดึงสายเสียบออกจากวงจร ตอ้งสับสวติช์ไฟใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง OFF ทุกครั/ ง 
2. ขณะทาํการตรวจสอบวงจร ไม่ควรใหมี้กระแสไฟฟ้าไหลผา่น 
3. ขณะต่อวงจรยงัไม่เรียบร้อย หา้มจ่ายไฟฟ้าใหก้บัวงจร 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ตอ้งศึกษาทฤษฎีมาก่อน 
2. ขณะทาํการทดลองหรือปฏิบติังาน ไม่ควรเล่นหรือหยอกลอ้กนั 
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เฉลย ใบงานที� 4 การตรวจหาสาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน 

และการแก้ไขของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 
ตารางที� 21  บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ เพือหาสาเหตุ

เมือมอเตอร์ไม่หมุน 
 

ขอ้ที คาํตอบ 

................1 ขดลวดชุดรันขาด 

................2 ขดลวดชุดสตาร์ทขาด 
.......�.....3 เซ็นติฟูกลัป์สวติช์หนา้คอนแทค็เปิด 

  
สรุปผลการทดลอง 
           
 สาเหตุมอเตอร์ไม่หยุดหมุนเกิดจาก เซ็นติฟลูกลัป์สวติช์หนา้คอนแทค็เปิด   
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ใบงานที� 5 

เรื�อง  การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมือนกัเรียนไดศึ้กษาการต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ จบแลว้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ ดงันี/  

1. ปฏิบติัการต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ และการเริมเดิน
ได ้ 

2. ปฏิบติัการต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและการหยดุมอเตอร์ได ้ 
3. ปฏิบติัการวดักระแสของมอเตอร์ได ้
4. ปฏิบติัการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ได ้
5. ปฏิบติัการใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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เครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ 
1. มลัติมิเตอร์ จาํนวน 1   ตวั 
2. ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ จาํนวน 1   ชุด 
3. แคลมป์ออนมิเตอร์ จาํนวน 1   ตวั 
4. เครืองวดัความเร็วรอบ จาํนวน 1   ตวั 
5. สายเสียบวงจร จาํนวน 10   เส้น 

 

ลาํดับขั+นการปฏิบัติ  (คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และรันมอเตอร์) 
1. งานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และรันมอเตอร์ ดงัภาพที 204 - 205 

 

 
 

ภาพที 204  วงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และรันมอเตอร์ 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
 

ภาพที  205  ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (7) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
    1.1 ใหน้กัเรียนต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และรันมอเตอร์ จากภาพที 204 
 1.2 ใหน้กัเรียนนาํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 205 

Z2 

220 N 
L U

U

CAP.R 

CAP.S  

 

 
U2 

U1 
220 V.AC. 

L 

N N 
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 1.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 1.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 1.5 ทาํการวดักระแสไฟฟ้าทีป้อนเขา้มอเตอร์โดยการใชแ้คลมป์ออนมิเตอร์ 
 1.6 ทาํการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใชเ้ครืองวดัความเร็วรอบ 
 1.7 ทาํการบนัทึกผลการทดลองลงในตารางที 22 

 

ตารางที� 22  บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และรันมอเตอร์ 
 

รายการ ผลการทดลอง 
1. ทิศทางการหมุนของมอเตอร์  
2. กระแสไฟฟ้า  
3. ความเร็วรอบ  
 

2. งานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และรันมอเตอร์กลบัทางหมุน ดงัภาพที 206 - 207 

 
 

ภาพที 206 วงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และรันมอเตอร์กลบัทางหมุน 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
 

ภาพที 207  ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (9) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

  

 

220 V.AC. 

L 

N 

U2 Z2 

 
Z1 

Oil Capacitor Electrolytic  Capacitor 

U1 
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   2.1 ใหน้กัเรียนต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และรันมอเตอร์ จากภาพที 96 
 2.2 ใหน้กัเรียนนาํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 97 
 2.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 2.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 2.5 ทาํการวดักระแสไฟฟ้าทีป้อนเขา้มอเตอร์โดยการใชแ้คลมป์ออนมิเตอร์ 
 2.6 ทาํการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใชเ้ครืองวดั ความเร็วรอบ 
 2.7 ทาํการบนัทึกผลการทดลองลงในตารางที 23 
 

ตารางที� 23  บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และรันมอเตอร์กลบัทาง
หมุน 

 
รายการ ผลการทดลอง 

1. ทิศทางการหมุนของมอเตอร์  
2. กระแสไฟฟ้า  
3. ความเร็วรอบ  
 
สรุปผลการทดลอง 
           
            
            
 
ข้อควรระวงั 

1. ก่อนทีจะดึงสายเสียบออกจากวงจร ตอ้งสับสวติช์ไฟใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง OFF ทุกครั/ ง 
2. ในการต่อตอ้งดูขั/วใหแ้น่ชดัเพือป้องกนัการเสียหายทีจะเกิดกบัมอเตอร์ 
3. ก่อนจ่ายไฟเขา้วงจรควรตรวจดูจุดต่อต่าง ๆ วา่หลวมหรือไม่ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรหาสายไฟ ใหมี้ความยาวเหมาะสมในการเสียบต่อวงจร 
2. การต่อวงจรหากแยกสีของสายเสียบจะลดการสับสนในการเช็ควงจร 
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เฉลย ใบงานที� 5  เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
 
ตารางที� 22 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และรันมอเตอร์ 
  
1.  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ .............ตามเขม็นาฬิกา................................... 
2.  กระแสไฟฟ้า ........................2.38..............................A 
3.  ความเร็วรอบ ........................1,493...........................R.P.M 
 
ตารางที� 23  บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์และรันมอเตอร์กลบัทาง

หมุน 
 
1.  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ...............ทวนเขม็นาฬิกา............................. 
2.  กระแสไฟฟ้า .........................1.87............................A 
3.  ความเร็วรอบ ......................1,488..............................R.P.M 
 
 
สรุปผลการทดลอง 
1.  กระแสขณะหมุนตามเขม็นาฬิกามีค่ามากกวา่ขณะหมุนทวนเขม็นาฬิกา   
2.  ความเร็วรอบใกลเ้คียงกนั        
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ใบงานที� 6 

เรื�อง การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน 

และการแก้ไขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมือนกัเรียนไดศึ้กษาการตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์
สตาร์ทและรันมอเตอร์จบแลว้ นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ดง้นี/   

1. ปฏิบติัการตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและ  
รันมอเตอร์ได ้

2. ปฏิบติัการใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
 



312 
 

 

เครื�องมือและวสัดุ อุปกรณ์ 
1. มลัติมิเตอร์ จาํนวน  1   ตวั 
2. ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ จาํนวน  1   ชุด 
3. สายเสียบวงจร จาํนวน   15   เส้น 

 
ลาํดับขั+นการปฏิบัติ 

1. งานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์เพือหาสาเหตุขอ้ขดัขอ้ง ดงัภาพที 208-
209 
 

 
 

ภาพที 208  วงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
          

ภาพที 209  ชุดฝึกทกัษะซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (8) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 

 

Z2 

220 N 
L U

U

CAP.R 

CAP.S  

 

 
U

U1 
220 V.AC. 

L 
N 

U1 

U2 
N 
L 
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 1.1 ใหน้กัเรียนศึกษาวงจรการต่อวงจรจากภาพที 208 
 1.2 ใหน้าํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 209 
 1.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 1.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ให้กบัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ เมือมอเตอร์หมุน

ใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ รอใหม้อเตอร์หยดุหมุนก่อน 
 1.5 กด S1 แลว้ปล่อยมือออก 
 1.6  ทาํการจ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON 
 1.7  ถา้มอเตอร์ไม่หมุน ใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ทนัที 
 1.8 ใหท้าํการตรวจเช็คหาสาเหตุดว้ยมลัติมิเตอร์ ตั/ง R × 10 
 1.9 บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุ โดยให้ทาํเครืองหมายถูก (�) หนา้ขอ้ทีเกียวขอ้ง

ลงในตารางที 24   
    

ตารางที� 24  ผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์เพือหาสาเหตุ
ขอ้ขดัขอ้ง 

 

   
 1.10 ส่งให้ครูตรวจว่าถูกหรือไม่ ถ้าตอบถูกให้ทาํข้อต่อไป ถ้าตอบผิดให้ทาํการ

ตรวจเช็คใหม่ 
 1.11 หากตอบถูกตอ้ง ใหท้าํการกด S1ซํ/ าอีกครั/ งแลว้ปล่อยมือ 
 1.12 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ให้กบัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ สังเกต                 

การทาํงานของมอเตอร์ เมือมอเตอร์หมุนใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 

สรุปผลการทดลอง 
           
                           
            
 
 
 
 

ข้อที� คําตอบ 
.....................1 ขดลวดชุดรันขาด 
.....................2 ขดลวดชุดสตาร์ทขาด 
.....................3 เซ็นติฟูกลัป์สวติช์หนา้คอนแทคเปิด 
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ข้อควรระวงั 
1. ก่อนทีจะดึงสายเสียบออกจากวงจร ตอ้งสับสวติช์ไฟใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง OFF ทุกครั/ ง 
2. ขณะทาํการตรวจสอบวงจร ไม่ควรใหมี้กระแสไฟฟ้าไหลผา่น 
3. ขณะต่อวงจรยงัไม่เรียบร้อย หา้มจ่ายไฟฟ้าใหก้บัวงจร 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ตอ้งศึกษาทฤษฎีมาก่อน 
2. ขณะทาํการทดลองหรือปฏิบติังาน ไม่ควรเล่นหรือหยอกลอ้กนั 
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� 

เฉลยใบงานที� 6  เรื�องการตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน 

และการแก้ไขของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 

 
ตารางที� 24  ผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์เพือหาสาเหตุ

ขอ้ขดัขอ้ง 

   
สรุปผลการทดลอง 
           
 มอเตอร์ไม่หมุนเกิดจากขดลวดชุดรันขาด      
           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที� คําตอบ 

..........�.......1 ขดลวดชุดรันขาด 
....................2 ขดลวดชุดสตาร์ทขาด 
...................3 คาปาซิเตอร์เสีย 
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ใบงานที� 7 

เรื�อง  การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมือนกัเรียนไดศึ้กษาการต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์จบแลว้ นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ดง้นี/   

1. ปฏิบติัการต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์และการเริมเดินได ้ 
2. ปฏิบติัการต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและการหยดุมอเตอร์ได ้ 
3. ปฏิบติัการวดักระแสของมอเตอร์ได ้
4. ปฏิบติัการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ได ้
5. ปฏิบติัการใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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เครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ 
1. มลัติมิเตอร์ จาํนวน 1   ตวั 
2. ชุดฝึกทกัษะคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ จาํนวน 1   ชุด 
3. แคลมป์ออนมิเตอร์ จาํนวน 1   ตวั 
4. เครืองวดัความเร็วรอบ จาํนวน 1   ตวั 
5. สายเสียบวงจร จาํนวน 10   เส้น 

 
ลาํดับขั+นการปฏิบัติ  (คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์)  

1. งานต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์  ดงัภาพที 210 - 211 
 

 
 

ภาพที 210  วงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
 ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
 

ภาพที 211  ชุดฝึกทกัษะคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

    1.1 ใหน้กัเรียนต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ จากภาพที 210 
 1.2 ใหน้กัเรียนนาํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 211 

220 V.AC. 

 
Cap.R 
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 1.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 1.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 1.5 ทาํการวดักระแสไฟฟ้าทีป้อนเขา้มอเตอร์โดยการใชแ้คลมป์ออนมิเตอร์ 
 1.6 ทาํการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใชเ้ครืองวดั ความเร็วรอบ 
    1.7 ทาํการบนัทึกผลการทดลองลงในตารางที 25 

 

ตารางที� 25  บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์   
 

รายการ ผลการทดลอง 

1. ทิศทางการหมุนของมอเตอร์  
2. กระแสไฟฟ้า  
3. ความเร็วรอบ  
 

2. งานต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์กลบัทางหมุน  ดงัภาพที 212 – 213 
 

 
 

ภาพที 212  วงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์กลบัทางหมุน 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 
 

 

  

Oil Capacitor 

220 V.AC. 

Z1 

Z2 
L 

N 
 

U2 

U1 
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ภาพที 213  ชุดฝึกทกัษะคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ (2) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 2.1 ใหน้กัเรียนต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ จากภาพที 212  
 2.2 ใหน้กัเรียนนาํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 213 
 2.3  ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 2.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 2.5  ทาํการวดักระแสไฟฟ้าทีป้อนเขา้มอเตอร์โดยการใชแ้คลมป์ออนมิเตอร์ 
 2.6 ทาํการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใชเ้ครืองวดั ความเร็วรอบ 
 2.7 ทาํการบนัทึกผลการทดลองลงในตารางที 26 

 
ตารางที� 26  บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์กลบัทางหมุน 
 

รายการ ผลการทดลอง 

1. ทิศทางการหมุนของมอเตอร์  
2. กระแสไฟฟ้า  
3. ความเร็วรอบ  
 
สรุปผลการทดลอง 
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ข้อควรระวงั 
1. ก่อนทีจะดึงสายเสียบออกจากวงจร ตอ้งสับสวติช์ไฟใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง OFF ทุกครั/ ง 
2. ในการต่อตอ้งดูขั/วใหแ้น่ชดัเพือป้องกนัการเสียหายทีจะเกิดกบัมอเตอร์ 
3. ก่อนจ่ายไฟเขา้วงจรควรตรวจดูจุดต่อต่าง ๆ วา่หลวมหรือไม่ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรหาสายไฟ ใหมี้ความยาวเหมาะสมในการเสียบต่อวงจร 
2. การต่อวงจรหากแยกสีของสายเสียบจะลดการสับสนในการเช็ควงจร 
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เฉลย ใบงานที� 7 เรื�องการต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

 
ตารางที� 25 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์   
 
1.  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ............ตามเขม็นาฬิกา.................................. 
2.  กระแสไฟฟ้า .....................1.35..............................A 
3.  ความเร็วรอบ ....................1,480..............................R.P.M 
 
ตารางที� 26 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์กลบัทางหมุน 
 
1.  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ................ทวนเขม็นาฬิกา

............................... 
2.  กระแสไฟฟ้า ....................1.37.....................................A 
3.  ความเร็วรอบ .....................1,480...............................R.P.M 
 
สรุปผลการทดลอง 
           
 1.  กระแสไฟฟ้าใกลเ้คียงกนั       
 2.  ความเร็วรอบเท่ากนั        
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ใบงานที� 8 

เรื�อง การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน 

และการแก้ไขของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมือนกัเรียนไดศึ้กษาการตรวจหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของคาปาซิ
เตอร์รันมอเตอร์จบแลว้ นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ดง้นี/   

1. ปฏิบติัการตรวจหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของคาปาซิเตอร์รัน
มอเตอร์ได ้

2. ปฏิบติัการใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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เครื�องมือและวสัดุ อุปกรณ์ 

1. มลัติมิเตอร์ จาํนวน 1   ตวั 
2. ชุดฝึกทกัษะคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ จาํนวน 1   ชุด 
3. สายเสียบวงจร จาํนวน 15   เส้น 

 
ลาํดับขั+นการปฏิบัติ 

1. งานต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ เพือหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุน ดงัภาพที 214–215 
 

 
   

ภาพที 214  วงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ (2) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
 

ภาพที 215  ชุดฝึกทกัษะคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ (3) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
    1.1 ใหน้กัเรียนศึกษาการต่อวงจรจากภาพที 214 
 1.2 ใหน้าํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 215 
 1.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 

220 V.AC. 

 
Cap.R 
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 1.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ให้กบัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ เมือมอเตอร์หมุน
ใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ รอใหม้อเตอร์หยดุหมุนก่อน 

 1.5 กด S2 แลว้ปล่อยมือออก 
 1.6 ทาํการจ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON 
 1.7 ถา้มอเตอร์ไม่หมุน ใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ทนัที 
 1.8 ใหท้าํการตรวจเช็คหาสาเหตุดว้ยมลัติมิเตอร์ ตั/ง R × 10 
 1.9 บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุ โดยให้ทาํเครืองหมายถูก (�) หนา้ขอ้ทีเกียวขอ้ง

ลงในตารางที 27 
 

ตารางที� 27  บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ เพือหาสาเหตุเมือ
มอเตอร์ไม่หมุน 

 
1.10 ส่งใหค้รูตรวจวา่ถูกหรือไม่ ถา้ตอบถูกให้ทาํขอ้ต่อไป ถา้ตอบผิดให้ทาํการตรวจเช็ค

ใหม่ 
1.11 หากตอบถูกตอ้ง ใหท้าํการกด S2 ซํ/ าอีกครั/ งแลว้ปล่อยมือ 
1.12 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ให้กบัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ สังเกตการทาํงาน

ของมอเตอร์ เมือมอเตอร์หมุนใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 

สรุปผลการทดลอง 
           
                        
                                                        
 
 
 
 
 

ข้อที� คําตอบ 

.........................1 ขดลวดชุดรันขาด 

.........................2 ขดลวดชุดสตาร์ทขาด 

.........................3 คาปาซิเตอร์รันเสีย 

.........................4 แหล่งจ่าย 
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ข้อควรระวงั 
1. ก่อนทีจะดึงสายเสียบออกจากวงจร ตอ้งสับสวติช์ไฟใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง OFF ทุกครั/ ง 
2. ขณะทาํการตรวจสอบวงจร ไม่ควรใหมี้กระแสไฟฟ้าไหลผา่น 
3. ขณะต่อวงจรยงัไม่เรียบร้อย หา้มจ่ายไฟฟ้าใหก้บัวงจร 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ตอ้งศึกษาทฤษฎีมาก่อน 
2. ขณะทาํการทดลองหรือปฏิบติังาน ไม่ควรเล่นหรือหยอกลอ้กนั 
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� 

เฉลยใบงานที� 8 เรื�องการตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน 

และการแก้ไขของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

 
ตารางที� 27 บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ เพือหาสาเหตุเมือ

มอเตอร์ไม่หมุน 

 
สรุปผลการทดลอง 
           
 สาเหตุทีมอเตอร์ไม่หมุนเกิดจากขดลวดชุดรันขาด     
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อที� คาํตอบ 
........�.......1 ขดลวดชุดรันขาด   
.................2 ขดลวดชุดสตาร์ทขาด 
.................3 คาปาซิเตอร์รันเสีย 
.................4 แหล่งจ่ายไม่มีกระแสไฟฟ้า 
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ใบงานที�  9 

เรื�อง  การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมือนกัเรียนไดศึ้กษาการต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์และการตรวจหาสาเหตุขอ้ขดัขอ้ง  
จบแลว้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ดงันี/  

1. ปฏิบติัการต่อวงจรขดลวดภายในเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ และการเริมเดินได ้ 
2. ปฏิบติัการต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและการหยดุมอเตอร์ได ้ 
3. ปฏิบติัการวดักระแสของมอเตอร์ได ้
4. ปฏิบติัการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ได ้
5. ปฏิบติัการใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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เครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ 
1. มลัติมิเตอร์ จาํนวน     1   ตวั 
2. ชุดฝึกทกัษะเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ จาํนวน     1   ชุด 
3. แคลมป์ออนมิเตอร์ จาํนวน     1   ตวั 
4. เครืองวดัความเร็วรอบ จาํนวน     1   ตวั 
5. สายเสียบวงจร จาํนวน   10   เส้น 

 
ลาํดับขั+นการปฏิบัติ  (เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์)  

1. งานต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์  ดงัภาพที 216 – 217 
 

 
 

ภาพที 216  วงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
 

ภาพที 217  ชุดฝึกทกัษะเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 

L 
220 V.AC. N 

ขดลวดเมน 

ขดลวดเช็ดเด็ด U2 

U1 

 ขดลวดเช็ดดิ้งคอยล* 

 
ขดลวด
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   1.1 ใหน้กัเรียนต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ จากภาพที 216 
 1.2  ใหน้กัเรียนนาํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 217 
 1.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 1.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 1.5 ทาํการวดักระแสไฟฟ้าทีป้อนเขา้มอเตอร์โดยการใชแ้คลมป์ออนมิเตอร์ 
 1.6 ทาํการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใชเ้ครืองวดั ความเร็วรอบ 
 1.7 ทาํการบนัทึกผลการทดลองลงในตารางที 28 

 

ตารางที� 28  บนัทึกผลการทดลองการตรวจหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของเช็ดเด็ด
โพลมอเตอร์ 

 
รายการ ผลการทดลอง 

1. ทิศทางการหมุนของมอเตอร์  
2. กระแสไฟฟ้า  
3. ความเร็วรอบ  
 
สรุปผลการทดลอง 
                                                                           
          
......................................................................................................................................................... 
 
ข้อควรระวงั 

1. ก่อนทีจะดึงสายเสียบออกจากวงจร ตอ้งสับสวติช์ไฟใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง OFF ทุกครั/ ง 
2. ในการต่อตอ้งดูขั/วใหแ้น่ชดัเพือป้องกนัการเสียหายทีจะเกิดกบัมอเตอร์ 
3. ก่อนจ่ายไฟเขา้วงจรควรตรวจดูจุดต่อต่าง ๆ วา่หลวมหรือไม่ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรหาสายไฟ ใหมี้ความยาวเหมาะสมในการเสียบต่อวงจร 
2. การต่อวงจรหากแยกสีของสายเสียบจะลดการสับสนในการเช็ควงจร 
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เฉลยใบงานที� 9  เรื�องการต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 
ตารางที�  28 บนัทึกผลการทดลองการตรวจหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุนและการแกไ้ขของเช็ดเด็ด

โพลมอเตอร์ 
 
1.  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ........ตามเขม็นาฬิกา.................................... 
2.  กระแสไฟฟ้า .............0.19......................................A 
3.  ความเร็วรอบ .............1,425...........................................R.P.M 
 
สรุปผลการทดลอง 
 กระแสความเร็วรอบตามแผน่ป้ายมอเตอร์ใกลเ้คียงกนั    
            
......................................................................................................................................................... 
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ใบงานที�  10 

เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน 

และการแก้ไขของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมือนกัเรียนไดศึ้กษาตรวจหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุนจบแลว้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ดงันี/  

1. ปฏิบติัการตรวจหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของเช็ดเด็ดโพลมอ
เตอร์ได ้

2. ปฏิบติัการใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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เครื�องมือและวสัดุ อุปกรณ์ 
    1. มลัติมิเตอร์ จาํนวน     1   ตวั 
    2. ชุดฝึกทกัษะเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์   จาํนวน     1   ชุด 
    3. สายเสียบวงจร จาํนวน   15   เส้น 

 
ลาํดับขั+นการปฏิบัติ 

1. งานต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์  เพือหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุน ดงัภาพที 218 – 219 
 

 
 

ภาพที 218  วงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ (2) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
 

ภาพที 219  ชุดฝึกทกัษะเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ (2) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 
 
 
 
 
 

L 
220 V.AC. N 

ขดลวดเมน 

ขดลวดเช็ดเด็ด U2 

U1 

 ขดลวดเช็ดด้ิง

 
ขดลวดเมน 
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   1.1 ใหน้กัเรียนศึกษาวงจรการต่อวงจรจากภาพที 218 
 1.2 ใหน้าํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 219  
 1.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 1.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ให้กบัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ เมือมอเตอร์หมุน

ใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ รอใหม้อเตอร์หยดุหมุนก่อน 
 1.5 กด S2 แลว้ปล่อยมือออก 
 1.6 ทาํการจ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON 
 1.7 ถา้มอเตอร์ไม่หมุน ใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ทนัที 
 1.8 ใหท้าํการตรวจเช็คหาสาเหตุดว้ยมลัติมิเตอร์ ตั/ง R × 10 
 1.9 บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุ โดยให้ทาํเครืองหมายถูก (�) หนา้ขอ้ทีเกียวขอ้ง

ลงในตารางที 29  
    

ตารางที� 29  บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์  เพือหาสาเหตุเมือ
มอเตอร์ไม่หมุน 

 
ข้อที� คําตอบ 

........................1 ขดลวดเมน ชุดที 1 ขาด (ชุดรัน) 

........................2 ขดลวดเมน ชุดที 2 ขาด (ชุดรัน) 
             

   1.10 ส่งใหค้รูตรวจวา่ถูกหรือไม่ ถา้ตอบถูกให้ทาํขอ้ต่อไป ถา้ตอบผิดให้ทาํการตรวจเช็ค
ใหม่ 

 1.11 หากตอบถูกตอ้ง ใหท้าํการกด S2 ซํ/ าอีกครั/ งแลว้ปล่อยมือ 
 1.12 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ให้กบัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ สังเกตการ

ทาํงานของมอเตอร์ เมือมอเตอร์หมุนใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 

สรุปผลการทดลอง 
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ข้อควรระวงั 
1. ก่อนทีจะดึงสายเสียบออกจากวงจร ตอ้งสับสวติช์ไฟใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง OFF ทุกครั/ ง 
2. ขณะทาํการตรวจสอบวงจร ไม่ควรใหมี้กระแสไฟฟ้าไหลผา่น 
3. ขณะต่อวงจรยงัไม่เรียบร้อย หา้มจ่ายไฟฟ้าใหก้บัวงจร 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ตอ้งศึกษาทฤษฎีมาก่อน 
2. ขณะทาํการทดลองหรือปฏิบติังาน ไม่ควรเล่นหรือหยอกลอ้กนั 
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เฉลยใบงานที� 10 เรื�องการตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน 

และการแก้ไขของ เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 
ตารางที� 29  บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์  เพือหาสาเหตุเมือ

มอเตอร์ไม่หมุน 
 

ข้อที� คําตอบ 
........�....1 ขดลวดเมน ชุดที 1 ขาด (ชุดรัน) 
.................2 ขดลวดเมน ชุดที 2 ขาด (ชุดรัน) 

 
สรุปผลการทดลอง 
  สาเหตุทีมอเตอร์ไม่หมุนเกิดจากขดลวดชุดเมนหรือชุดรันขาด  
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ใบงานที�  11 

เรื�อง  การต่อวงจรยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมือนกัเรียนไดศึ้กษาการต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ จบแลว้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ดงันี/  

1. ปฏิบติัการต่อวงจรขดลวดภายในยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ และการเริมเดินได ้ 
2. ปฏิบติัการต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและการหยดุมอเตอร์ได ้ 
3. ปฏิบติัการวดักระแสของมอเตอร์ได ้
4. ปฏิบติัการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ได ้
5. ปฏิบติัการใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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เครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ 
1. มลัติมิเตอร์ จาํนวน 1   ตวั 
2. ชุดฝึกทกัษะยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ จาํนวน 1   ชุด 
3.  แคลมป์ออนมิเตอร์ จาํนวน 1   ตวั 
4.  เครืองวดัความเร็วรอบ จาํนวน 1   ตวั 
5.  สายเสียบวงจร จาํนวน 10   เส้น 

 
ลาํดับขั+นการปฏิบัติ  (ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์)  

1. งานต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  ดงัภาพที 220 – 221 
 

 
 

ภาพที 220  วงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
 

ภาพที 221  ชุดฝึกทกัษะยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

U1 

N 

L 

U2 

ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 

220 V.AC. 

ขดลวดสนามแม2เหล็ก 

ป2 ต2 B2 B1 ป1 ต1 Arm 

อาร*เมเจอร* 

แปรงถ2าน 
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    1.1 ใหน้กัเรียนต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์จากภาพที 220 
 1.2 ใหน้กัเรียนนาํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 221 
 1.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 1.4  จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 1.5 ทาํการวดักระแสไฟฟ้าทีป้อนเขา้มอเตอร์โดยการใชแ้คลมป์ออนมิเตอร์ 
 1.6 ทาํการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใชเ้ครืองวดั ความเร็วรอบ 
 1.7 ทาํการบนัทึกผลการทดลองลงในตารางที  30 

 

ตารางที� 30 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์   
 

รายการ ผลการทดลอง 

1. ทิศทางการหมุนของมอเตอร์  
2. กระแสไฟฟ้า  
3. ความเร็วรอบ  
 

2. งานต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์กลบัทางหมุน  ดงัภาพที 222 – 223 
 

 
 

ภาพที 222  วงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์กลบัทางหมุน 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที 223 ชุดฝึกทกัษะยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (3) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

L 

U1 

N 

U2 

220 V.AC. 

ต1 ต2 

B1 B2 

ป1 ป2 
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 2.1 ใหน้กัเรียนต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์จากภาพที 222 
 2.2 ใหน้กัเรียนนาํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 223 
 2.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 2.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 2.5 ทาํการวดักระแสไฟฟ้าทีป้อนเขา้มอเตอร์โดยการใชแ้คลมป์ออนมิเตอร์ 
 2.6 ทาํการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใชเ้ครืองวดัความเร็วรอบ 
 2.7 ทาํการบนัทึกผลการทดลองลงในตารางที 31 

 
ตารางที� 31  บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์กลบัทางหมุน   
 

รายการ ผลการทดลอง 

1. ทิศทางการหมุนของมอเตอร์  
2. กระแสไฟฟ้า  
3. ความเร็วรอบ  
 
สรุปผลการทดลอง 
           
           
           
                                                                            
 
ข้อควรระวงั 

1. ก่อนทีจะดึงสายเสียบออกจากวงจร ตอ้งสับสวติช์ไฟใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง OFF ทุกครั/ ง 
2. ในการต่อตอ้งดูขั/วใหแ้น่ชดัเพือป้องกนัการเสียหายทีจะเกิดกบัมอเตอร์ 
3. ก่อนจ่ายไฟเขา้วงจรควรตรวจดูจุดต่อต่าง ๆ วา่หลวมหรือไม่ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรหาสายไฟ ใหมี้ความยาวเหมาะสมในการเสียบต่อวงจร 
2. การต่อวงจรหากแยกสีของสายเสียบจะลดการสับสนในการเช็ควงจร 
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เฉลยใบงานที� 11 เรื�องการต่อวงจร ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
 
ตารางที� 30 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์   
 
1.  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ..........ตามเขม็นาฬิกา...................................... 
2.  กระแสไฟฟ้า ..............2.06.......................................A 
3.  ความเร็วรอบ ..............12,796......................................R.P.M 
 
ตารางที� 31 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์กลบัทางหมุน   
 
1.  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ .........ทวนเขม็นาฬิกา................................... 
2.  กระแสไฟฟ้า ...........2.06.....................................A 
3.  ความเร็วรอบ ...........12,391.....................................R.P.M 
 
สรุปผลการทดลอง 
           
 ความเร็วรอบและกระแสใกลเ้คียงกนักบัหมุนตามเขม็นาฬิกา   
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ใบงานที�  12 

เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน 

และการแก้ไขของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมือนกัเรียนไดศึ้กษาการตรวจหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุนจบแลว้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ ดงันี/  

1. ปฏิบติัการตรวจหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ขของยนิูเวอร์แซลมอ
เตอร์ได ้ 

2. ปฏิบติัการใชเ้ครืองมือและวสัดุ อุปกรณ์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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เครื�องมือและวสัดุ อุปกรณ์ 
1. มลัติมิเตอร์ จาํนวน     1   ตวั 
2. ชุดฝึกทกัษะยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ จาํนวน    1   ชุด 
3. สายเสียบวงจร จาํนวน   15   เส้น 

 
ลาํดับขั+นการปฏิบัติ  

1. งานต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ เพือหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุน  ดงัภาพที 224 – 225 
 

 
ภาพที 224  วงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (2) 

ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 
 

ภาพที 225  ชุดฝึกทกัษะยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ (2) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
 1.1 ใหน้กัเรียนศึกษาวงจรการต่อวงจรจากภาพที 224 
 1.2 ใหน้าํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 225 
 1.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 1.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ให้กบัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ เมือมอเตอร์หมุน

ใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ รอใหม้อเตอร์หยดุหมุนก่อน 
 1.5 กด S2 แลว้ปล่อยมือออก 
 1.6 ทาํการจ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON 
 1.7 ถา้มอเตอร์ไม่หมุน ใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ทนัที 
 1.8 ใหท้าํการตรวจเช็คหาสาเหตุดว้ยมลัติมิเตอร์ ตั/ง R × 10 
 1.9 บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุ โดยให้ทาํเครืองหมายถูก (�) หนา้ขอ้ทีเกียวขอ้ง

ลงในตารางที 32 
 

ป1 ป2 

ต2 ต1 

B1 B2 

U2 U1 
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ตารางที� 32 บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ เพือหาสาเหตุเมือ

มอเตอร์ไม่หมุน   
 

ข้อที� คําตอบ 

.............................1 ขดลวดชุดรันขาด 

.............................2 แปรงถ่านหมดหรือสึก 
   

 1.10 ส่งให้ครูตรวจว่าถูกหรือไม่  ถ้าตอบถูกให้ทําข้อต่อไป ถ้าตอบผิดให้ทํา              
การตรวจเช็คใหม่ 

 1.11 หากตอบถูกตอ้ง ใหท้าํการกด S2 ซํ/ าอีกครั/ งแลว้ปล่อยมือ 
 1.12 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ให้กบัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ สังเกต              

การทาํงาน ของมอเตอร์ เมือมอเตอร์หมุนใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 

สรุปผลการทดลอง 
           
                  
                                                               
 
ขอ้ควรระวงั 
 1.  ก่อนทีจะดึงสายเสียบออกจากวงจร ตอ้งสับสวติช์ไฟใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง OFF ทุกครั/ ง 
 2.  ขณะทาํการตรวจสอบวงจร ไม่ควรใหมี้กระแสไฟฟ้าไหลผา่น 
 3.  ขณะต่อวงจรยงัไม่เรียบร้อย หา้มจ่ายไฟฟ้าใหก้บัวงจร 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 1.  ตอ้งศึกษาทฤษฎีมาก่อน 
 2.  ขณะทาํการทดลองหรือปฏิบติังาน ไม่ควรเล่นหรือหยอกลอ้กนั 
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เฉลยใบงานที� 12 เรื�องการตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน 

และการแก้ไขของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
 
ตารางที� 32  บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ เพือหาสาเหตุเมือ

มอเตอร์ไม่หมุน   
 

ขอ้ที คาํตอบ 
...................1 ขดลวดชุดรันขาด 
.........�.....2 แปรงถ่านหมดหรือสึก 

 
สรุปผลการทดลอง 
           
 สาเหตุทีมอเตอร์ไม่หมุนเกิดจากแปรงถ่านวงจรปิด     
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



345 
 

 

ใบงานที�  13 

เรื�อง  การต่อวงจรรีพลัชั�นสตาร์ทอนิดัคชั�นรันมอเตอร์ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมือนกัเรียนไดศึ้กษาการต่อวงจรรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันรันมอเตอร์จบแลว้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ ดงันี/  

1. ปฏิบติัการต่อวงจรขดลวดภายในรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันรันมอเตอร์ และการเริม
เดินได ้ 

2. ปฏิบติัการต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและการหยดุมอเตอร์ได ้ 
3. ปฏิบติัการวดักระแสของมอเตอร์ได ้
4. ปฏิบติัการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ได ้
5. ปฏิบติัการใชเ้ครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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เครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ 

1. มลัติมิเตอร์ จาํนวน 1 ตวั 
2. ชุดฝึกทกัษะรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์ จาํนวน 1  ชุด 
3. แคลมป์ออนมิเตอร์ จาํนวน 1  ตวั 
4. เครืองวดัความเร็วรอบ จาํนวน 1  ตวั 
5. สายเสียบวงจร จาํนวน 10 เส้น 

 
ลาํดับขั+นการปฏิบัติ  (รีพลัชั�นสตาร์ทอนิดัคชั�นมอเตอร์)  

1. งานต่อวงจรรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์  ดงัภาพที  226 - 227 

 
  

ภาพที 226 วงจรรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์ 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 

 
 

ภาพที 227  ชุดฝึกทกัษะรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์ 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

 
    1.1 ใหน้กัเรียนต่อวงจรรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์ จากภาพที 226 
 1.2  ใหน้กัเรียนนาํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 227 

U4
U3 
U2 
U1 
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 1.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 1.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 1.5 ทาํการวดักระแสไฟฟ้าทีป้อนเขา้มอเตอร์โดยการใชแ้คลมป์ออนมิเตอร์ 
 1.6 ทาํการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใชเ้ครืองวดั ความเร็วรอบ 
 1.7 ทาํการบนัทึกผลการทดลองลงในตารางที 33 

 
ตารางที� 33 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์   
 

รายการ ผลการทดลอง 

1. ทิศทางการหมุนของมอเตอร์  
2. กระแสไฟฟ้า  
3. ความเร็วรอบ  
 

2. งานการกลบัทิศทางการหมุนรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์   ดงัภาพที 228 - 229  
  

 
ภาพที 228 การกลบัทิศทางการหมุนรีพลัชัน

สตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์ (2) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557                                                

 
 

ภาพที 229  ชุดฝึกทกัษะรีพลัชันสตาร์ท
อินดคัชันมอเตอร์ (2) 

ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557 

                                      
 2.1 ใหน้กัเรียนต่อวงจรรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์ จากภาพที 228 
 2.2 ใหน้กัเรียนนาํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 229 
 2.3 ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 2.4 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 2.5 ทาํการวดักระแสไฟฟ้าทีป้อนเขา้มอเตอร์โดยการใชแ้คลมป์ออนมิเตอร์ 

ลูกศรหมุน
ตามเข็ม 

ลูกศรหมุน
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 2.6 ทาํการวดัความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใชเ้ครืองวดั ความเร็วรอบ 
 2.7  ทาํการบนัทึกผลการทดลองลงในตารางที 34 

 
ตารางที� 34  บนัทึกผลการทดลองงานการกลบัทิศทางการหมุนรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์    
 

รายการ ผลการทดลอง 

1. ทิศทางการหมุนของมอเตอร์  
2. กระแสไฟฟ้า  
3. ความเร็วรอบ  
 
 
สรุปผลการทดลอง 
           
                                            
                                            
 
ข้อควรระวงั 

1. ก่อนทีจะดึงสายเสียบออกจากวงจร ตอ้งสับสวติช์ไฟใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง OFF ทุกครั/ ง 
2. ในการต่อตอ้งดูขั/วใหแ้น่ชดัเพือป้องกนัการเสียหายทีจะเกิดกบัมอเตอร์ 
3. ก่อนจ่ายไฟเขา้วงจรควรตรวจดูจุดต่อต่าง ๆ วา่หลวมหรือไม่ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรหาสายไฟ ใหมี้ความยาวเหมาะสมในการเสียบต่อวงจร 
2. การต่อวงจรหากแยกสีของสายเสียบจะลดการสับสนในการเช็ควงจร 
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เฉลยใบงานที� 13 เรื�อง การต่อวงจรรีพลัชั�นมอเตอร์   

 
ตารางที� 33 บนัทึกผลการทดลองงานต่อวงจรรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์   
 
1.  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ..........ทวนเขม็นาฬิกา..................................... 
2.  กระแสไฟฟ้า .............2.56......................................A 
3.  ความเร็วรอบ ..............1,354................................R.P.M 
 
ตารางที� 34 บนัทึกผลการทดลองงานการกลบัทิศทางการหมุนรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชัน 
 
1.  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ .........ตามเขม็นาฬิกา.............................. 
2.  กระแสไฟฟ้า ..........2.56.......................................A 
3.  ความเร็วรอบ ..........1,354.................................R.P.M 
 
สรุปผลการทดลอง 
           
 การกลบัทิศทางการหมุนของมอเตอร์ทาํใหมี้กระแสและความเร็วรอบเท่ากนั  
 ต่างกนัทีการหมุนตามเขม็นาฬิกา และทวนเขม็นาฬิกา     
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ใบงานที�  14 

เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน 

และการแก้ไขของรีพลัชั�นสตาร์ทอนิดัคชั�นมอเตอร์ 

 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมือนกัเรียนไดศึ้กษาการตรวจหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุนของรีพลัชันสตาร์ท
อินดคัชันมอเตอร์จบแลว้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ดงันี/  

1. ปฏิบติัการตรวจหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุน และการแกไ้ขของรีพลัชันสตาร์ท
อินดคัชันมอเตอร์ได ้ 

2. ปฏิบติัการใชเ้ครืองมือและวสัดุ อุปกรณ์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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เครื�องมือและวสัดุ อุปกรณ์ 
1.  มลัติมิเตอร์ จาํนวน 1   ตวั 
2.  ชุดฝึกทกัษะรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์ จาํนวน 1   ชุด 
3.  สายเสียบวงจร จาํนวน 15   เส้น 

 
 
ลาํดับขั+นการปฏิบัติ 

1.  งานต่อวงจรรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์ เพือหาสาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุน ดงั      
ภาพที 230 – 231 

 

 
 

ภาพที 230 วงจรรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์ (2) 
ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557                                                

 
 

ภาพที 231 ชุดฝึกทกัษะรีพลัชันสตาร์ท
อินดคัชันมอเตอร์ (3) 

ทีมา : สมพร อ่อนเกตุพล, 2557                                                
        

 1.1  ใหน้กัเรียนศึกษาวงจรการต่อวงจรจากภาพที 230 
 1.2  ใหน้าํสายเสียบมาต่อวงจรลงในชุดฝึกทกัษะภาพที 231 
 1.3  ส่งครูตรวจวงจรก่อนนาํการทดลอง 
 1.4  จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ให้กบัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ เมือมอเตอร์หมุน

ใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ รอใหม้อเตอร์หยดุหมุนก่อน 
 1.5  กด S3 แลว้ปล่อยมือออก 
 1.6  ทาํการจ่ายไฟ 220 V 50 Hz ใหก้บัวงจรโดยการ ON 
 1.7  ถา้มอเตอร์ไม่หมุน ใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ทนัที 
 1.8  ใหท้าํการตรวจเช็คหาสาเหตุดว้ยมลัติมิเตอร์ ตั/ง R × 10 

220 V.AC. 
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 1.9  บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุ โดยให้ทาํเครืองหมายถูก (�) หนา้ขอ้ทีเกียวขอ้ง
ลงในตารางที 35 
ตารางที� 35  บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์ เพือหา

สาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุน 
 

 
 1.10 ส่งให้ครูตรวจว่าถูกหรือไม่ ถ้าตอบถูกให้ทาํข้อต่อไป ถ้าตอบผิดให้ทาํการ

ตรวจเช็คใหม่ 
 1.11 หากตอบถูกตอ้ง ใหท้าํการกด S3 ซํ/ าอีกครั/ งแลว้ปล่อยมือ 
 1.12 จ่ายไฟ 220 V 50 Hz ให้กบัวงจรโดยการ ON เซอร์กิตเบรคเกอร์ สังเกตการ

ทาํงานของมอเตอร์ เมือมอเตอร์หมุนใหท้าํการ OFF เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
 
สรุปผลการทดลอง 
           
           
           
                                                      
 
ข้อควรระวงั 

1.  ก่อนทีจะดึงสายเสียบออกจากวงจร ตอ้งสับสวติช์ไฟใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง OFF ทุกครั/ ง 
2. ขณะทาํการตรวจสอบวงจร ไม่ควรใหมี้กระแสไฟฟ้าไหลผา่น 
3. ขณะต่อวงจรยงัไม่เรียบร้อย หา้มจ่ายไฟฟ้าใหก้บัวงจร 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ตอ้งศึกษาทฤษฎีมาก่อน 
2. ขณะทาํการทดลองหรือปฏิบติังาน ไม่ควรเล่นหรือหยอกลอ้กนั 

 

ข้อที� คําตอบ 

.........................1 ขดลวดชุดรันขาด 
........................2 แปรงถ่านหมดหรือสึก 
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เฉลยใบงานที� 14 เรื�องการตรวจหาสาเหตุเมื�อมอเตอร์ไม่หมุน 

และการแก้ไขของรีพลัชั�นสตาร์ทอนิดัคชั�นมอเตอร์ 

 
ตารางที� 35  บนัทึกผลการตรวจสอบสาเหตุงานต่อวงจรรีพลัชันสตาร์ทอินดคัชันมอเตอร์ เพือหา

สาเหตุเมือมอเตอร์ไม่หมุน 
 

ข้อที� คําตอบ 
..........�....1 ขดลวดชุดรันขาด 
...................2 แปรงถ่านหมดหรือสึก 

 
สรุปผลการทดลอง 
           
 มอเตอร์ไม่หมุนเกิดจากขดุลดชุดรันขาด      
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ส่วนที� 2 

เครื�องมอืวดัและประเมนิผลการศึกษา 
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ส่วนที� 2.1 

แบบประเมนิผลการปฏบัิติงาน 

โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใบงานที� 1 เรื�อง การต่อวงจรสปลติเฟสมอเตอร์ 

 

ชื�อ-สกุล ............................................................................ชั�น/ห้อง .......................... เลขที�................ 
 

คําชี/แจง ครูสังเกตพฤติกรรมระหวา่งปฏิบติังานของนกัเรียน แลว้ให้คะแนนตามรายการประเมิน
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) และดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) 
รวมถึงการตรวจผลงานของนักเรียนเมื�อสิ�นสุดการจดัการเรียนรู้ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมินที�แนบ 

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื�นฐานไดถู้กตอ้ง 3  

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 3  

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 3  

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะปฏิบติังาน 3  

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 3  

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3  

รวมคะแนนระหว่างปฏิบัติงาน 30  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในสปลิตเฟสมอเตอร์และ 
การเริ�มเดิน 

3  

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 

3  

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์ 3  

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 3  

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 3  

รวมคะแนนผลงาน 15  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การใหค้ะแนนนกัเรียนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process)  ดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน 
(Working Habit) และดา้นผลงาน (Product) กาํหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 3 ระดบั ดงันี�  

3 หมายถึง ดี    
2 หมายถึง พอใช ้ 
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดบัดี   คุณภาพระดบั 3 ไดค้ะแนน 31 - 45 คะแนน 
ระดบัพอใช ้ คุณภาพระดบั 2 ไดค้ะแนน 16 - 30 คะแนน 
ระดบัควรปรับปรุง คุณภาพระดบั 1 ไดค้ะแนน 1 - 15  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไม่ถูกตอ้ง  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและ
วสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.3 ปฏิบติัตาม
หลกัการและทฤษฎีพื�นฐาน
ไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.4 ปฏิบติังานตาม 
ลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไม่ถูกตอ้ง 
 

1.5 ปฏิบติังานดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ
รัดกุม 

มีความละเอียด 
รอบคอบถี�ถว้น 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
และไดต้รวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ
ผลงานก่อนส่ง 
ทุกรายการ 
 

มีความละเอียด 
รอบคอบ 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
แต่มีบางรายการ 
ที�ยงัขาดตกบกพร่อง 
ผลงานก่อนส่ง 
ไดท้าํการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อย 
เป็นบางรายการ 
 

ระหวา่งปฏิบติังาน 
ขาดความละเอียด 
รอบคอบรัดกุม 
ไม่มีการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ 
งานใหถี้�ถว้นก่อนส่ง 
มีขอ้ผดิพลาดหลายจุด 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

2. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ขณะปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
ไม่มีอุบติัเหตุ 
ในการปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
แต่เผอเรอ ไม่ระวงั 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ
เล็กๆนอ้ยๆ 

ผูป้ฏิบติังานประมาท  
ไม่คาํนึงถึงหลกั 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
ไฟฟ้าลดัวงจร 

2.2 มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 

มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
มีการพดูคุย 
หยอกลอ้ เล่นกนั   
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็ทาํใหส่้งงานชา้ 

ไม่มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
ไม่จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.3 มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 

สามารถปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
บางครั� ง ไม่คาํนึงถึง 
กฎ กติกา มารยาท 
ของการทาํงาน  
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็มีปัญหาระหวา่ง 
การทาํงาน 

ไม่มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่ปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.4 มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 

มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

ขณะปฏิบติังาน 
ทาํเองบา้ง 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�นบา้ง 

ไม่มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

2.5 มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
แต่ไม่ทั�งหมดของ  
กิจกรรมที�ใหท้าํ 

ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 
ไม่ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

3.  ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
สปลิตเฟสมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
สปลิตเฟสมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
สปลิตเฟสมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
สปลิตเฟสมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.2 การต่อวงจร 
การกลบัทิศทางการหมุน 
และการหยดุมอเตอร์ 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.3 การวดักระแส 
ของมอเตอร์ 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.4  การวดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.5 การบนัทึก 
ผลการทดลอง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้ง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใบงานที� 2  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหาของสปลติเฟสมอเตอร์ 

 

ชื�อ-สกุล ............................................................................ชั�น/ห้อง .......................... เลขที�................ 
 

คําชี/แจง ครูสังเกตพฤติกรรมระหวา่งปฏิบติังานของนกัเรียน แลว้ให้คะแนนตามรายการประเมิน
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) และดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) 
รวมถึงการตรวจผลงานของนักเรียนเมื�อสิ�นสุดการจดัการเรียนรู้ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมินที�แนบ 

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื�นฐานไดถู้กตอ้ง 3  

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 3  

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 3  

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะปฏิบติังาน 3  

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 3  

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3  

รวมคะแนนระหว่างปฏิบัติงาน 30  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่หมุน 3  

3.2 การแกไ้ขปัญหาของสปลิตเฟสมอเตอร์ 3  

3.3 การใชเ้ครื�องมือวดัไดถู้กตอ้ง 3  

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 3  

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 3  

รวมคะแนนผลงาน 15  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การใหค้ะแนนนกัเรียนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process)  ดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน 
(Working Habit) และดา้นผลงาน (Product) กาํหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 3 ระดบั ดงันี�  

3 หมายถึง ดี    
2 หมายถึง พอใช ้ 
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดบัดี   คุณภาพระดบั 3 ไดค้ะแนน 31 - 45 คะแนน 
ระดบัพอใช ้ คุณภาพระดบั 2 ไดค้ะแนน 16 - 30 คะแนน 
ระดบัควรปรับปรุง คุณภาพระดบั 1 ไดค้ะแนน 1 - 15  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไม่ถูกตอ้ง  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและ
วสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.3 ปฏิบติัตาม
หลกัการและทฤษฎีพื�นฐาน
ไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.4 ปฏิบติังานตาม 
ลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไม่ถูกตอ้ง 
 

1.5 ปฏิบติังานดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ
รัดกุม 

มีความละเอียด 
รอบคอบถี�ถว้น 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
และไดต้รวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ
ผลงานก่อนส่ง 
ทุกรายการ 
 

มีความละเอียด 
รอบคอบ 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
แต่มีบางรายการ 
ที�ยงัขาดตกบกพร่อง 
ผลงานก่อนส่ง 
ไดท้าํการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อย 
เป็นบางรายการ 
 

ระหวา่งปฏิบติังาน 
ขาดความละเอียด 
รอบคอบรัดกุม 
ไม่มีการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ 
งานใหถี้�ถว้นก่อนส่ง 
มีขอ้ผดิพลาดหลายจุด 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

2. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ขณะปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
ไม่มีอุบติัเหตุ 
ในการปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
แต่เผอเรอ ไม่ระวงั 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ
เล็กๆนอ้ยๆ 

ผูป้ฏิบติังานประมาท  
ไม่คาํนึงถึงหลกั 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
ไฟฟ้าลดัวงจร 

2.2 มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 

มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
มีการพดูคุย 
หยอกลอ้ เล่นกนั   
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็ทาํใหส่้งงานชา้ 

ไม่มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
ไม่จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.3 มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 

สามารถปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
บางครั� ง ไม่คาํนึงถึง 
กฎ กติกา มารยาท 
ของการทาํงาน  
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็มีปัญหาระหวา่ง 
การทาํงาน 

ไม่มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่ปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.4 มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 

มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

ขณะปฏิบติังาน 
ทาํเองบา้ง 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�นบา้ง 

ไม่มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

2.5 มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
แต่ไม่ทั�งหมดของ  
กิจกรรมที�ใหท้าํ 

ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 
ไม่ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

3.  ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไดถู้กตอ้ง 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.2 การแกไ้ขปัญหา 
ของสปลิตเฟสมอเตอร์ 
 

แกไ้ขปัญหาของ 
สปลิตเฟสมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

แกไ้ขปัญหาของ 
สปลิตเฟสมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

แกไ้ขปัญหาของ 
สปลิตเฟสมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.3 การใชเ้ครื�องมือวดั
ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.4 การต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้า 

 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.5 การบนัทึก 
ผลการทดลอง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้ง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใบงานที� 3 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 

 

ชื�อ-สกุล ............................................................................ชั�น/ห้อง .......................... เลขที�................ 
 

คําชี/แจง ครูสังเกตพฤติกรรมระหวา่งปฏิบติังานของนกัเรียน แลว้ให้คะแนนตามรายการประเมิน
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) และดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) 
รวมถึงการตรวจผลงานของนักเรียนเมื�อสิ�นสุดการจดัการเรียนรู้ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมินที�แนบ 

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื�นฐานไดถู้กตอ้ง 3  

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 3  

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 3  

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะปฏิบติังาน 3  

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 3  

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3  

รวมคะแนนระหว่างปฏิบัติงาน 30  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์
และการเริ�มเดิน 

3  

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 

3  

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์ 3  

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 3  

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 3  

รวมคะแนนผลงาน 15  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การใหค้ะแนนนกัเรียนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process)  ดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน 
(Working Habit) และดา้นผลงาน (Product) กาํหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 3 ระดบั ดงันี�  

3 หมายถึง ดี    
2 หมายถึง พอใช ้ 
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดบัดี   คุณภาพระดบั 3 ไดค้ะแนน 31 - 45 คะแนน 
ระดบัพอใช ้ คุณภาพระดบั 2 ไดค้ะแนน 16 - 30 คะแนน 
ระดบัควรปรับปรุง คุณภาพระดบั 1 ไดค้ะแนน 1 - 15  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไม่ถูกตอ้ง  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและ
วสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.3 ปฏิบติัตาม
หลกัการและทฤษฎีพื�นฐาน
ไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.4 ปฏิบติังานตาม 
ลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไม่ถูกตอ้ง 
 

1.5 ปฏิบติังานดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ
รัดกุม 

มีความละเอียด 
รอบคอบถี�ถว้น 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
และไดต้รวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ
ผลงานก่อนส่ง 
ทุกรายการ 
 

มีความละเอียด 
รอบคอบ 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
แต่มีบางรายการ 
ที�ยงัขาดตกบกพร่อง 
ผลงานก่อนส่ง 
ไดท้าํการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อย 
เป็นบางรายการ 
 

ระหวา่งปฏิบติังาน 
ขาดความละเอียด 
รอบคอบรัดกุม 
ไม่มีการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ 
งานใหถี้�ถว้นก่อนส่ง 
มีขอ้ผดิพลาดหลายจุด 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

2. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ขณะปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
ไม่มีอุบติัเหตุ 
ในการปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
แต่เผอเรอ ไม่ระวงั 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ
เล็กๆนอ้ยๆ 

ผูป้ฏิบติังานประมาท  
ไม่คาํนึงถึงหลกั 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
ไฟฟ้าลดัวงจร 

2.2 มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 

มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
มีการพดูคุย 
หยอกลอ้ เล่นกนั   
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็ทาํใหส่้งงานชา้ 

ไม่มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
ไม่จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.3 มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 

สามารถปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
บางครั� ง ไม่คาํนึงถึง 
กฎ กติกา มารยาท 
ของการทาํงาน  
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็มีปัญหาระหวา่ง 
การทาํงาน 

ไม่มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่ปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.4 มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 

มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

ขณะปฏิบติังาน 
ทาํเองบา้ง 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�นบา้ง 

ไม่มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

2.5 มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
แต่ไม่ทั�งหมดของ  
กิจกรรมที�ใหท้าํ 

ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 
ไม่ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

3.  ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
คาปาซิเตอร์สตาร์ท
มอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
คาปาซิเตอร์สตาร์ท
มอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
คาปาซิเตอร์สตาร์ท
มอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
คาปาซิเตอร์สตาร์ท
มอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.2 การต่อวงจร 
การกลบัทิศทางการหมุน 
และการหยดุมอเตอร์ 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.3 การวดักระแส 
ของมอเตอร์ 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.4  การวดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.5 การบนัทึก 
ผลการทดลอง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้ง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใบงานที� 4  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหา 

ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 

 

ชื�อ-สกุล ............................................................................ชั�น/ห้อง .......................... เลขที�................ 
 

คําชี/แจง ครูสังเกตพฤติกรรมระหวา่งปฏิบติังานของนกัเรียน แลว้ให้คะแนนตามรายการประเมิน
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) และดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) 
รวมถึงการตรวจผลงานของนักเรียนเมื�อสิ�นสุดการจดัการเรียนรู้ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมินที�แนบ 

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื�นฐานไดถู้กตอ้ง 3  

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 3  

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 3  

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะปฏิบติังาน 3  

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 3  

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3  

รวมคะแนนระหว่างปฏิบัติงาน 30  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่หมุน 3  

3.2 การแกไ้ขปัญหาของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 3  

3.3 การใชเ้ครื�องมือวดัไดถู้กตอ้ง 3  

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 3  

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 3  

รวมคะแนนผลงาน 15  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การใหค้ะแนนนกัเรียนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process)  ดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน 
(Working Habit) และดา้นผลงาน (Product) กาํหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 3 ระดบั ดงันี�  

3 หมายถึง ดี    
2 หมายถึง พอใช ้ 
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดบัดี   คุณภาพระดบั 3 ไดค้ะแนน 31 - 45 คะแนน 
ระดบัพอใช ้ คุณภาพระดบั 2 ไดค้ะแนน 16 - 30 คะแนน 
ระดบัควรปรับปรุง คุณภาพระดบั 1 ไดค้ะแนน 1 - 15  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไม่ถูกตอ้ง  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและ
วสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.3 ปฏิบติัตาม
หลกัการและทฤษฎีพื�นฐาน
ไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.4 ปฏิบติังานตาม 
ลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไม่ถูกตอ้ง 
 

1.5 ปฏิบติังานดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ
รัดกุม 

มีความละเอียด 
รอบคอบถี�ถว้น 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
และไดต้รวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ
ผลงานก่อนส่ง 
ทุกรายการ 
 

มีความละเอียด 
รอบคอบ 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
แต่มีบางรายการ 
ที�ยงัขาดตกบกพร่อง 
ผลงานก่อนส่ง 
ไดท้าํการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อย 
เป็นบางรายการ 
 

ระหวา่งปฏิบติังาน 
ขาดความละเอียด 
รอบคอบรัดกุม 
ไม่มีการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ 
งานใหถี้�ถว้นก่อนส่ง 
มีขอ้ผดิพลาดหลายจุด 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

2. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ขณะปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
ไม่มีอุบติัเหตุ 
ในการปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
แต่เผอเรอ ไม่ระวงั 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ
เล็กๆนอ้ยๆ 

ผูป้ฏิบติังานประมาท  
ไม่คาํนึงถึงหลกั 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
ไฟฟ้าลดัวงจร 

2.2 มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 

มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
มีการพดูคุย 
หยอกลอ้ เล่นกนั   
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็ทาํใหส่้งงานชา้ 

ไม่มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
ไม่จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.3 มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 

สามารถปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
บางครั� ง ไม่คาํนึงถึง 
กฎ กติกา มารยาท 
ของการทาํงาน  
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็มีปัญหาระหวา่ง 
การทาํงาน 

ไม่มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่ปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.4 มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 

มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

ขณะปฏิบติังาน 
ทาํเองบา้ง 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�นบา้ง 

ไม่มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

2.5 มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
แต่ไม่ทั�งหมดของ  
กิจกรรมที�ใหท้าํ 

ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 
ไม่ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

3.  ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไดถู้กตอ้ง 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.2 การแกไ้ขปัญหา 
ของคาปาซิเตอร์สตาร์ท
มอเตอร์ 
 

แกไ้ขปัญหาของ 
คาปาซิเตอร์สตาร์ท
มอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

แกไ้ขปัญหาของ 
คาปาซิเตอร์สตาร์ท
มอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

แกไ้ขปัญหาของ 
คาปาซิเตอร์สตาร์ท
มอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.3 การใชเ้ครื�องมือวดั
ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.4 การต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้า 

 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.5 การบนัทึก 
ผลการทดลอง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้ง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใบงานที� 5 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 

 

ชื�อ-สกุล ............................................................................ชั�น/ห้อง .......................... เลขที�................ 
 

คําชี/แจง ครูสังเกตพฤติกรรมระหวา่งปฏิบติังานของนกัเรียน แลว้ให้คะแนนตามรายการประเมิน
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) และดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) 
รวมถึงการตรวจผลงานของนักเรียนเมื�อสิ�นสุดการจดัการเรียนรู้ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมินที�แนบ 

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื�นฐานไดถู้กตอ้ง 3  

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 3  

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 3  

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะปฏิบติังาน 3  

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 3  

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3  

รวมคะแนนระหว่างปฏิบัติงาน 30  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์สตาร์ทและ 
รันมอเตอร์และการเริ�มเดิน 

3  

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 

3  

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์ 3  

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 3  

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 3  

รวมคะแนนผลงาน 15  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การใหค้ะแนนนกัเรียนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process)  ดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน 
(Working Habit) และดา้นผลงาน (Product) กาํหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 3 ระดบั ดงันี�  

3 หมายถึง ดี    
2 หมายถึง พอใช ้ 
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดบัดี   คุณภาพระดบั 3 ไดค้ะแนน 31 - 45 คะแนน 
ระดบัพอใช ้ คุณภาพระดบั 2 ไดค้ะแนน 16 - 30 คะแนน 
ระดบัควรปรับปรุง คุณภาพระดบั 1 ไดค้ะแนน 1 - 15  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไม่ถูกตอ้ง  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและ
วสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.3 ปฏิบติัตาม
หลกัการและทฤษฎีพื�นฐาน
ไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.4 ปฏิบติังานตาม 
ลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไม่ถูกตอ้ง 
 

1.5 ปฏิบติังานดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ
รัดกุม 

มีความละเอียด 
รอบคอบถี�ถว้น 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
และไดต้รวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ
ผลงานก่อนส่ง 
ทุกรายการ 
 

มีความละเอียด 
รอบคอบ 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
แต่มีบางรายการ 
ที�ยงัขาดตกบกพร่อง 
ผลงานก่อนส่ง 
ไดท้าํการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อย 
เป็นบางรายการ 
 

ระหวา่งปฏิบติังาน 
ขาดความละเอียด 
รอบคอบรัดกุม 
ไม่มีการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ 
งานใหถี้�ถว้นก่อนส่ง 
มีขอ้ผดิพลาดหลายจุด 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

2. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ขณะปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
ไม่มีอุบติัเหตุ 
ในการปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
แต่เผอเรอ ไม่ระวงั 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ
เล็กๆนอ้ยๆ 

ผูป้ฏิบติังานประมาท  
ไม่คาํนึงถึงหลกั 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
ไฟฟ้าลดัวงจร 

2.2 มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 

มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
มีการพดูคุย 
หยอกลอ้ เล่นกนั   
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็ทาํใหส่้งงานชา้ 

ไม่มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
ไม่จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.3 มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 

สามารถปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
บางครั� ง ไม่คาํนึงถึง 
กฎ กติกา มารยาท 
ของการทาํงาน  
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็มีปัญหาระหวา่ง 
การทาํงาน 

ไม่มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่ปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.4 มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 

มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

ขณะปฏิบติังาน 
ทาํเองบา้ง 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�นบา้ง 

ไม่มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

2.5 มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
แต่ไม่ทั�งหมดของ  
กิจกรรมที�ใหท้าํ 

ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 
ไม่ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 



380 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

3.  ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
คาปาซิเตอร์สตาร์ทและ 
รันมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
คาปาซิเตอร์สตาร์ท 
และรันมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
คาปาซิเตอร์สตาร์ท 
และรันมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
คาปาซิเตอร์สตาร์ท 
และรันมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.2 การต่อวงจร 
การกลบัทิศทางการหมุน 
และการหยดุมอเตอร์ 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.3 การวดักระแส 
ของมอเตอร์ 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.4  การวดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.5 การบนัทึก 
ผลการทดลอง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้ง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใบงานที� 6  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหา 

ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 

 

ชื�อ-สกุล ............................................................................ชั�น/ห้อง .......................... เลขที�................ 
 

คําชี/แจง ครูสังเกตพฤติกรรมระหวา่งปฏิบติังานของนกัเรียน แลว้ให้คะแนนตามรายการประเมิน
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) และดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) 
รวมถึงการตรวจผลงานของนักเรียนเมื�อสิ�นสุดการจดัการเรียนรู้ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมินที�แนบ 

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื�นฐานไดถู้กตอ้ง 3  

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 3  

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 3  

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะปฏิบติังาน 3  

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 3  

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3  

รวมคะแนนระหว่างปฏิบัติงาน 30  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่หมุน 3  

3.2 การแกไ้ขปัญหาของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 3  

3.3 การใชเ้ครื�องมือวดัไดถู้กตอ้ง 3  

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 3  

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 3  

รวมคะแนนผลงาน 15  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การใหค้ะแนนนกัเรียนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process)  ดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน 
(Working Habit) และดา้นผลงาน (Product) กาํหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 3 ระดบั ดงันี�  

3 หมายถึง ดี    
2 หมายถึง พอใช ้ 
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดบัดี   คุณภาพระดบั 3 ไดค้ะแนน 31 - 45 คะแนน 
ระดบัพอใช ้ คุณภาพระดบั 2 ไดค้ะแนน 16 - 30 คะแนน 
ระดบัควรปรับปรุง คุณภาพระดบั 1 ไดค้ะแนน 1 - 15  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไม่ถูกตอ้ง  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและ
วสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.3 ปฏิบติัตาม
หลกัการและทฤษฎีพื�นฐาน
ไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.4 ปฏิบติังานตาม 
ลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไม่ถูกตอ้ง 
 

1.5 ปฏิบติังานดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ
รัดกุม 

มีความละเอียด 
รอบคอบถี�ถว้น 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
และไดต้รวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ
ผลงานก่อนส่ง 
ทุกรายการ 
 

มีความละเอียด 
รอบคอบ 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
แต่มีบางรายการ 
ที�ยงัขาดตกบกพร่อง 
ผลงานก่อนส่ง 
ไดท้าํการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อย 
เป็นบางรายการ 
 

ระหวา่งปฏิบติังาน 
ขาดความละเอียด 
รอบคอบรัดกุม 
ไม่มีการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ 
งานใหถี้�ถว้นก่อนส่ง 
มีขอ้ผดิพลาดหลายจุด 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

2. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ขณะปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
ไม่มีอุบติัเหตุ 
ในการปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
แต่เผอเรอ ไม่ระวงั 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ
เล็กๆนอ้ยๆ 

ผูป้ฏิบติังานประมาท  
ไม่คาํนึงถึงหลกั 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
ไฟฟ้าลดัวงจร 

2.2 มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 

มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
มีการพดูคุย 
หยอกลอ้ เล่นกนั   
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็ทาํใหส่้งงานชา้ 

ไม่มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
ไม่จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.3 มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 

สามารถปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
บางครั� ง ไม่คาํนึงถึง 
กฎ กติกา มารยาท 
ของการทาํงาน  
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็มีปัญหาระหวา่ง 
การทาํงาน 

ไม่มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่ปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.4 มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 

มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

ขณะปฏิบติังาน 
ทาํเองบา้ง 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�นบา้ง 

ไม่มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

2.5 มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
แต่ไม่ทั�งหมดของ  
กิจกรรมที�ใหท้าํ 

ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 
ไม่ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

3.  ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไดถู้กตอ้ง 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.2 การแกไ้ขปัญหา 
ของคาปาซิเตอร์สตาร์ท
และรันมอเตอร์ 
 

แกไ้ขปัญหาของ 
คาปาซิเตอร์สตาร์ท
และรันมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

แกไ้ขปัญหาของ 
คาปาซิเตอร์สตาร์ท
และรันมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

แกไ้ขปัญหาของ 
คาปาซิเตอร์สตาร์ท
และรันมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.3 การใชเ้ครื�องมือวดั
ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.4 การต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้า 

 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.5 การบนัทึก 
ผลการทดลอง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้ง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใบงานที� 7 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

 

ชื�อ-สกุล ............................................................................ชั�น/ห้อง .......................... เลขที�................ 
 

คําชี/แจง ครูสังเกตพฤติกรรมระหวา่งปฏิบติังานของนกัเรียน แลว้ให้คะแนนตามรายการประเมิน
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) และดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) 
รวมถึงการตรวจผลงานของนักเรียนเมื�อสิ�นสุดการจดัการเรียนรู้ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมินที�แนบ 

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื�นฐานไดถู้กตอ้ง 3  

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 3  

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 3  

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะปฏิบติังาน 3  

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 3  

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3  

รวมคะแนนระหว่างปฏิบัติงาน 30  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์และ 
การเริ�มเดิน 

3  

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 

3  

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์ 3  

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 3  

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 3  

รวมคะแนนผลงาน 15  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การใหค้ะแนนนกัเรียนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process)  ดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน 
(Working Habit) และดา้นผลงาน (Product) กาํหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 3 ระดบั ดงันี�  

3 หมายถึง ดี    
2 หมายถึง พอใช ้ 
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดบัดี   คุณภาพระดบั 3 ไดค้ะแนน 31 - 45 คะแนน 
ระดบัพอใช ้ คุณภาพระดบั 2 ไดค้ะแนน 16 - 30 คะแนน 
ระดบัควรปรับปรุง คุณภาพระดบั 1 ไดค้ะแนน 1 - 15  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไม่ถูกตอ้ง  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและ
วสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.3 ปฏิบติัตาม
หลกัการและทฤษฎีพื�นฐาน
ไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.4 ปฏิบติังานตาม 
ลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไม่ถูกตอ้ง 
 

1.5 ปฏิบติังานดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ
รัดกุม 

มีความละเอียด 
รอบคอบถี�ถว้น 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
และไดต้รวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ
ผลงานก่อนส่ง 
ทุกรายการ 
 

มีความละเอียด 
รอบคอบ 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
แต่มีบางรายการ 
ที�ยงัขาดตกบกพร่อง 
ผลงานก่อนส่ง 
ไดท้าํการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อย 
เป็นบางรายการ 
 

ระหวา่งปฏิบติังาน 
ขาดความละเอียด 
รอบคอบรัดกุม 
ไม่มีการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ 
งานใหถี้�ถว้นก่อนส่ง 
มีขอ้ผดิพลาดหลายจุด 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

2. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ขณะปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
ไม่มีอุบติัเหตุ 
ในการปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
แต่เผอเรอ ไม่ระวงั 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ
เล็กๆนอ้ยๆ 

ผูป้ฏิบติังานประมาท  
ไม่คาํนึงถึงหลกั 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
ไฟฟ้าลดัวงจร 

2.2 มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 

มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
มีการพดูคุย 
หยอกลอ้ เล่นกนั   
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็ทาํใหส่้งงานชา้ 

ไม่มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
ไม่จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.3 มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 

สามารถปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
บางครั� ง ไม่คาํนึงถึง 
กฎ กติกา มารยาท 
ของการทาํงาน  
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็มีปัญหาระหวา่ง 
การทาํงาน 

ไม่มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่ปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.4 มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 

มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

ขณะปฏิบติังาน 
ทาํเองบา้ง 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�นบา้ง 

ไม่มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

2.5 มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
แต่ไม่ทั�งหมดของ  
กิจกรรมที�ใหท้าํ 

ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 
ไม่ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

3.  ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
คาปาซิเตอร์รัน
มอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
คาปาซิเตอร์รัน
มอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
คาปาซิเตอร์รัน
มอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.2 การต่อวงจร 
การกลบัทิศทางการหมุน 
และการหยดุมอเตอร์ 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.3 การวดักระแส 
ของมอเตอร์ 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.4  การวดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.5 การบนัทึก 
ผลการทดลอง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้ง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใบงานที� 8  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหา 

ของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

 

ชื�อ-สกุล ............................................................................ชั�น/ห้อง .......................... เลขที�................ 
 

คําชี/แจง ครูสังเกตพฤติกรรมระหวา่งปฏิบติังานของนกัเรียน แลว้ให้คะแนนตามรายการประเมิน
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) และดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) 
รวมถึงการตรวจผลงานของนักเรียนเมื�อสิ�นสุดการจดัการเรียนรู้ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมินที�แนบ 

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื�นฐานไดถู้กตอ้ง 3  

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 3  

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 3  

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะปฏิบติังาน 3  

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 3  

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3  

รวมคะแนนระหว่างปฏิบัติงาน 30  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่หมุน 3  

3.2 การแกไ้ขปัญหาของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 3  

3.3 การใชเ้ครื�องมือวดัไดถู้กตอ้ง 3  

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 3  

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 3  

รวมคะแนนผลงาน 15  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การใหค้ะแนนนกัเรียนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process)  ดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน 
(Working Habit) และดา้นผลงาน (Product) กาํหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 3 ระดบั ดงันี�  

3 หมายถึง ดี    
2 หมายถึง พอใช ้ 
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดบัดี   คุณภาพระดบั 3 ไดค้ะแนน 31 - 45 คะแนน 
ระดบัพอใช ้ คุณภาพระดบั 2 ไดค้ะแนน 16 - 30 คะแนน 
ระดบัควรปรับปรุง คุณภาพระดบั 1 ไดค้ะแนน 1 - 15  คะแนน 

 
 

 

 

 

 

 

 



393 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไม่ถูกตอ้ง  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและ
วสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.3 ปฏิบติัตาม
หลกัการและทฤษฎีพื�นฐาน
ไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.4 ปฏิบติังานตาม 
ลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไม่ถูกตอ้ง 
 

1.5 ปฏิบติังานดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ
รัดกุม 

มีความละเอียด 
รอบคอบถี�ถว้น 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
และไดต้รวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ
ผลงานก่อนส่ง 
ทุกรายการ 
 

มีความละเอียด 
รอบคอบ 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
แต่มีบางรายการ 
ที�ยงัขาดตกบกพร่อง 
ผลงานก่อนส่ง 
ไดท้าํการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อย 
เป็นบางรายการ 
 

ระหวา่งปฏิบติังาน 
ขาดความละเอียด 
รอบคอบรัดกุม 
ไม่มีการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ 
งานใหถี้�ถว้นก่อนส่ง 
มีขอ้ผดิพลาดหลายจุด 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

2. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ขณะปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
ไม่มีอุบติัเหตุ 
ในการปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
แต่เผอเรอ ไม่ระวงั 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ
เล็กๆนอ้ยๆ 

ผูป้ฏิบติังานประมาท  
ไม่คาํนึงถึงหลกั 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
ไฟฟ้าลดัวงจร 

2.2 มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 

มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
มีการพดูคุย 
หยอกลอ้ เล่นกนั   
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็ทาํใหส่้งงานชา้ 

ไม่มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
ไม่จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.3 มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 

สามารถปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
บางครั� ง ไม่คาํนึงถึง 
กฎ กติกา มารยาท 
ของการทาํงาน  
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็มีปัญหาระหวา่ง 
การทาํงาน 

ไม่มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่ปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.4 มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 

มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

ขณะปฏิบติังาน 
ทาํเองบา้ง 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�นบา้ง 

ไม่มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

2.5 มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
แต่ไม่ทั�งหมดของ  
กิจกรรมที�ใหท้าํ 

ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 
ไม่ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

3.  ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไดถู้กตอ้ง 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.2 การแกไ้ขปัญหา 
ของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
 

แกไ้ขปัญหาของ 
คาปาซิเตอร์รัน
มอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

แกไ้ขปัญหาของ 
คาปาซิเตอร์รัน
มอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

แกไ้ขปัญหาของ 
คาปาซิเตอร์รัน
มอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.3 การใชเ้ครื�องมือวดั
ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.4 การต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้า 

 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.5 การบนัทึก 
ผลการทดลอง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้ง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใบงานที� 9 เรื�อง การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 

ชื�อ-สกุล ............................................................................ชั�น/ห้อง .......................... เลขที�................ 
 

คําชี/แจง ครูสังเกตพฤติกรรมระหวา่งปฏิบติังานของนกัเรียน แลว้ให้คะแนนตามรายการประเมิน
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) และดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) 
รวมถึงการตรวจผลงานของนักเรียนเมื�อสิ�นสุดการจดัการเรียนรู้ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมินที�แนบ 

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื�นฐานไดถู้กตอ้ง 3  

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 3  

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 3  

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะปฏิบติังาน 3  

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 3  

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3  

รวมคะแนนระหว่างปฏิบัติงาน 30  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์และ 
การเริ�มเดิน 

3  

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 

3  

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์ 3  

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 3  

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 3  

รวมคะแนนผลงาน 15  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การใหค้ะแนนนกัเรียนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process)  ดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน 
(Working Habit) และดา้นผลงาน (Product) กาํหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 3 ระดบั ดงันี�  

3 หมายถึง ดี    
2 หมายถึง พอใช ้ 
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดบัดี   คุณภาพระดบั 3 ไดค้ะแนน 31 - 45 คะแนน 
ระดบัพอใช ้ คุณภาพระดบั 2 ไดค้ะแนน 16 - 30 คะแนน 
ระดบัควรปรับปรุง คุณภาพระดบั 1 ไดค้ะแนน 1 - 15  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไม่ถูกตอ้ง  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและ
วสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.3 ปฏิบติัตาม
หลกัการและทฤษฎีพื�นฐาน
ไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.4 ปฏิบติังานตาม 
ลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไม่ถูกตอ้ง 
 

1.5 ปฏิบติังานดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ
รัดกุม 

มีความละเอียด 
รอบคอบถี�ถว้น 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
และไดต้รวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ
ผลงานก่อนส่ง 
ทุกรายการ 
 

มีความละเอียด 
รอบคอบ 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
แต่มีบางรายการ 
ที�ยงัขาดตกบกพร่อง 
ผลงานก่อนส่ง 
ไดท้าํการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อย 
เป็นบางรายการ 
 

ระหวา่งปฏิบติังาน 
ขาดความละเอียด 
รอบคอบรัดกุม 
ไม่มีการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ 
งานใหถี้�ถว้นก่อนส่ง 
มีขอ้ผดิพลาดหลายจุด 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

2. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ขณะปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
ไม่มีอุบติัเหตุ 
ในการปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
แต่เผอเรอ ไม่ระวงั 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ
เล็กๆนอ้ยๆ 

ผูป้ฏิบติังานประมาท  
ไม่คาํนึงถึงหลกั 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
ไฟฟ้าลดัวงจร 

2.2 มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 

มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
มีการพดูคุย 
หยอกลอ้ เล่นกนั   
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็ทาํใหส่้งงานชา้ 

ไม่มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
ไม่จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.3 มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 

สามารถปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
บางครั� ง ไม่คาํนึงถึง 
กฎ กติกา มารยาท 
ของการทาํงาน  
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็มีปัญหาระหวา่ง 
การทาํงาน 

ไม่มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่ปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.4 มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 

มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

ขณะปฏิบติังาน 
ทาํเองบา้ง 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�นบา้ง 

ไม่มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

2.5 มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
แต่ไม่ทั�งหมดของ  
กิจกรรมที�ใหท้าํ 

ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 
ไม่ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

3.  ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.2 การต่อวงจร 
การกลบัทิศทางการหมุน 
และการหยดุมอเตอร์ 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.3 การวดักระแส 
ของมอเตอร์ 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.4  การวดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.5 การบนัทึก 
ผลการทดลอง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้ง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใบงานที� 10  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหาของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 

ชื�อ-สกุล ............................................................................ชั�น/ห้อง .......................... เลขที�................ 
 

คําชี/แจง ครูสังเกตพฤติกรรมระหวา่งปฏิบติังานของนกัเรียน แลว้ให้คะแนนตามรายการประเมิน
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) และดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) 
รวมถึงการตรวจผลงานของนักเรียนเมื�อสิ�นสุดการจดัการเรียนรู้ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมินที�แนบ 

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื�นฐานไดถู้กตอ้ง 3  

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 3  

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 3  

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะปฏิบติังาน 3  

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 3  

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3  

รวมคะแนนระหว่างปฏิบัติงาน 30  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่หมุน 3  

3.2 การแกไ้ขปัญหาของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 3  

3.3 การใชเ้ครื�องมือวดัไดถู้กตอ้ง 3  

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 3  

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 3  

รวมคะแนนผลงาน 15  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การใหค้ะแนนนกัเรียนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process)  ดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน 
(Working Habit) และดา้นผลงาน (Product) กาํหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 3 ระดบั ดงันี�  

3 หมายถึง ดี    
2 หมายถึง พอใช ้ 
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดบัดี   คุณภาพระดบั 3 ไดค้ะแนน 31 - 45 คะแนน 
ระดบัพอใช ้ คุณภาพระดบั 2 ไดค้ะแนน 16 - 30 คะแนน 
ระดบัควรปรับปรุง คุณภาพระดบั 1 ไดค้ะแนน 1 - 15  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไม่ถูกตอ้ง  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและ
วสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.3 ปฏิบติัตาม
หลกัการและทฤษฎีพื�นฐาน
ไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.4 ปฏิบติังานตาม 
ลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไม่ถูกตอ้ง 
 

1.5 ปฏิบติังานดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ
รัดกุม 

มีความละเอียด 
รอบคอบถี�ถว้น 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
และไดต้รวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ
ผลงานก่อนส่ง 
ทุกรายการ 
 

มีความละเอียด 
รอบคอบ 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
แต่มีบางรายการ 
ที�ยงัขาดตกบกพร่อง 
ผลงานก่อนส่ง 
ไดท้าํการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อย 
เป็นบางรายการ 
 

ระหวา่งปฏิบติังาน 
ขาดความละเอียด 
รอบคอบรัดกุม 
ไม่มีการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ 
งานใหถี้�ถว้นก่อนส่ง 
มีขอ้ผดิพลาดหลายจุด 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

2. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ขณะปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
ไม่มีอุบติัเหตุ 
ในการปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
แต่เผอเรอ ไม่ระวงั 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ
เล็กๆนอ้ยๆ 

ผูป้ฏิบติังานประมาท  
ไม่คาํนึงถึงหลกั 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
ไฟฟ้าลดัวงจร 

2.2 มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 

มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
มีการพดูคุย 
หยอกลอ้ เล่นกนั   
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็ทาํใหส่้งงานชา้ 

ไม่มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
ไม่จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.3 มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 

สามารถปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
บางครั� ง ไม่คาํนึงถึง 
กฎ กติกา มารยาท 
ของการทาํงาน  
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็มีปัญหาระหวา่ง 
การทาํงาน 

ไม่มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่ปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.4 มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 

มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

ขณะปฏิบติังาน 
ทาํเองบา้ง 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�นบา้ง 

ไม่มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

2.5 มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
แต่ไม่ทั�งหมดของ  
กิจกรรมที�ใหท้าํ 

ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 
ไม่ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

3.  ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไดถู้กตอ้ง 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.2 การแกไ้ขปัญหา 
ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 

แกไ้ขปัญหาของ 
เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

แกไ้ขปัญหาของ 
เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

แกไ้ขปัญหาของ 
เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.3 การใชเ้ครื�องมือวดั
ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.4 การต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้า 

 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.5 การบนัทึก 
ผลการทดลอง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้ง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใบงานที� 11 เรื�อง การต่อวงจรยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

 

ชื�อ-สกุล ............................................................................ชั�น/ห้อง .......................... เลขที�................ 
 

คําชี/แจง ครูสังเกตพฤติกรรมระหวา่งปฏิบติังานของนกัเรียน แลว้ให้คะแนนตามรายการประเมิน
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) และดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) 
รวมถึงการตรวจผลงานของนักเรียนเมื�อสิ�นสุดการจดัการเรียนรู้ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมินที�แนบ 

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื�นฐานไดถู้กตอ้ง 3  

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 3  

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 3  

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะปฏิบติังาน 3  

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 3  

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3  

รวมคะแนนระหว่างปฏิบัติงาน 30  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในยนิูเวอร์แซลมอเตอร์และ 
การเริ�มเดิน 

3  

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 

3  

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์ 3  

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 3  

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 3  

รวมคะแนนผลงาน 15  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การใหค้ะแนนนกัเรียนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process)  ดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน 
(Working Habit) และดา้นผลงาน (Product) กาํหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 3 ระดบั ดงันี�  

3 หมายถึง ดี    
2 หมายถึง พอใช ้ 
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดบัดี   คุณภาพระดบั 3 ไดค้ะแนน 31 - 45 คะแนน 
ระดบัพอใช ้ คุณภาพระดบั 2 ไดค้ะแนน 16 - 30 คะแนน 
ระดบัควรปรับปรุง คุณภาพระดบั 1 ไดค้ะแนน 1 - 15  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไม่ถูกตอ้ง  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและ
วสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.3 ปฏิบติัตาม
หลกัการและทฤษฎีพื�นฐาน
ไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.4 ปฏิบติังานตาม 
ลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไม่ถูกตอ้ง 
 

1.5 ปฏิบติังานดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ
รัดกุม 

มีความละเอียด 
รอบคอบถี�ถว้น 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
และไดต้รวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ
ผลงานก่อนส่ง 
ทุกรายการ 
 

มีความละเอียด 
รอบคอบ 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
แต่มีบางรายการ 
ที�ยงัขาดตกบกพร่อง 
ผลงานก่อนส่ง 
ไดท้าํการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อย 
เป็นบางรายการ 
 

ระหวา่งปฏิบติังาน 
ขาดความละเอียด 
รอบคอบรัดกุม 
ไม่มีการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ 
งานใหถี้�ถว้นก่อนส่ง 
มีขอ้ผดิพลาดหลายจุด 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

2. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ขณะปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
ไม่มีอุบติัเหตุ 
ในการปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
แต่เผอเรอ ไม่ระวงั 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ
เล็กๆนอ้ยๆ 

ผูป้ฏิบติังานประมาท  
ไม่คาํนึงถึงหลกั 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
ไฟฟ้าลดัวงจร 

2.2 มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 

มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
มีการพดูคุย 
หยอกลอ้ เล่นกนั   
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็ทาํใหส่้งงานชา้ 

ไม่มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
ไม่จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.3 มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 

สามารถปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
บางครั� ง ไม่คาํนึงถึง 
กฎ กติกา มารยาท 
ของการทาํงาน  
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็มีปัญหาระหวา่ง 
การทาํงาน 

ไม่มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่ปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.4 มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 

มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

ขณะปฏิบติังาน 
ทาํเองบา้ง 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�นบา้ง 

ไม่มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

2.5 มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
แต่ไม่ทั�งหมดของ  
กิจกรรมที�ใหท้าํ 

ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 
ไม่ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

3.  ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ 
และการเริ�มเดิน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.2 การต่อวงจร 
การกลบัทิศทางการหมุน 
และการหยดุมอเตอร์ 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.3 การวดักระแส 
ของมอเตอร์ 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.4  การวดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.5 การบนัทึก 
ผลการทดลอง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้ง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใบงานที� 12  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหาของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์  

 

ชื�อ-สกุล ............................................................................ชั�น/ห้อง .......................... เลขที�................ 
 

คําชี/แจง ครูสังเกตพฤติกรรมระหวา่งปฏิบติังานของนกัเรียน แลว้ให้คะแนนตามรายการประเมิน
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) และดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) 
รวมถึงการตรวจผลงานของนักเรียนเมื�อสิ�นสุดการจดัการเรียนรู้ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมินที�แนบ 

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื�นฐานไดถู้กตอ้ง 3  

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 3  

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 3  

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะปฏิบติังาน 3  

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 3  

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3  

รวมคะแนนระหว่างปฏิบัติงาน 30  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่หมุน 3  

3.2 การแกไ้ขปัญหาของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  3  

3.3 การใชเ้ครื�องมือวดัไดถู้กตอ้ง 3  

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 3  

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 3  

รวมคะแนนผลงาน 15  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การใหค้ะแนนนกัเรียนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process)  ดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน 
(Working Habit) และดา้นผลงาน (Product) กาํหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 3 ระดบั ดงันี�  

3 หมายถึง ดี    
2 หมายถึง พอใช ้ 
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดบัดี   คุณภาพระดบั 3 ไดค้ะแนน 31 - 45 คะแนน 
ระดบัพอใช ้ คุณภาพระดบั 2 ไดค้ะแนน 16 - 30 คะแนน 
ระดบัควรปรับปรุง คุณภาพระดบั 1 ไดค้ะแนน 1 - 15  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไม่ถูกตอ้ง  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและ
วสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.3 ปฏิบติัตาม
หลกัการและทฤษฎีพื�นฐาน
ไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.4 ปฏิบติังานตาม 
ลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไม่ถูกตอ้ง 
 

1.5 ปฏิบติังานดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ
รัดกุม 

มีความละเอียด 
รอบคอบถี�ถว้น 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
และไดต้รวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ
ผลงานก่อนส่ง 
ทุกรายการ 
 

มีความละเอียด 
รอบคอบ 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
แต่มีบางรายการ 
ที�ยงัขาดตกบกพร่อง 
ผลงานก่อนส่ง 
ไดท้าํการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อย 
เป็นบางรายการ 
 

ระหวา่งปฏิบติังาน 
ขาดความละเอียด 
รอบคอบรัดกุม 
ไม่มีการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ 
งานใหถี้�ถว้นก่อนส่ง 
มีขอ้ผดิพลาดหลายจุด 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

2. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ขณะปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
ไม่มีอุบติัเหตุ 
ในการปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
แต่เผอเรอ ไม่ระวงั 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ
เล็กๆนอ้ยๆ 

ผูป้ฏิบติังานประมาท  
ไม่คาํนึงถึงหลกั 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
ไฟฟ้าลดัวงจร 

2.2 มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 

มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
มีการพดูคุย 
หยอกลอ้ เล่นกนั   
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็ทาํใหส่้งงานชา้ 

ไม่มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
ไม่จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.3 มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 

สามารถปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
บางครั� ง ไม่คาํนึงถึง 
กฎ กติกา มารยาท 
ของการทาํงาน  
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็มีปัญหาระหวา่ง 
การทาํงาน 

ไม่มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่ปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.4 มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 

มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

ขณะปฏิบติังาน 
ทาํเองบา้ง 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�นบา้ง 

ไม่มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

2.5 มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
แต่ไม่ทั�งหมดของ  
กิจกรรมที�ใหท้าํ 

ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 
ไม่ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

3.  ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไดถู้กตอ้ง 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.2 การแกไ้ขปัญหา 
ของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  
 

แกไ้ขปัญหาของ 
ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  
ไดถู้กตอ้ง 

แกไ้ขปัญหาของ 
ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

แกไ้ขปัญหาของ 
ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์  
ไม่ถูกตอ้ง 

3.3 การใชเ้ครื�องมือวดั
ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.4 การต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้า 

 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.5 การบนัทึก 
ผลการทดลอง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้ง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใบงานที� 13 เรื�อง การต่อวงจรรีพลัชั�นมอเตอร์ 

 

ชื�อ-สกุล ............................................................................ชั�น/ห้อง .......................... เลขที�................ 
 

คําชี/แจง ครูสังเกตพฤติกรรมระหวา่งปฏิบติังานของนกัเรียน แลว้ให้คะแนนตามรายการประเมิน
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) และดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) 
รวมถึงการตรวจผลงานของนักเรียนเมื�อสิ�นสุดการจดัการเรียนรู้ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมินที�แนบ 

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื�นฐานไดถู้กตอ้ง 3  

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 3  

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 3  

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะปฏิบติังาน 3  

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 3  

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3  

รวมคะแนนระหว่างปฏิบัติงาน 30  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในรีพลัชั�นมอเตอร์ และ 
การเริ�มเดิน 

3  

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 

3  

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์ 3  

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 3  

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 3  

รวมคะแนนผลงาน 15  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การใหค้ะแนนนกัเรียนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process)  ดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน 
(Working Habit) และดา้นผลงาน (Product) กาํหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 3 ระดบั ดงันี�  

3 หมายถึง ดี    
2 หมายถึง พอใช ้ 
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดบัดี   คุณภาพระดบั 3 ไดค้ะแนน 31 - 45 คะแนน 
ระดบัพอใช ้ คุณภาพระดบั 2 ไดค้ะแนน 16 - 30 คะแนน 
ระดบัควรปรับปรุง คุณภาพระดบั 1 ไดค้ะแนน 1 - 15  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไม่ถูกตอ้ง  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและ
วสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.3 ปฏิบติัตาม
หลกัการและทฤษฎีพื�นฐาน
ไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.4 ปฏิบติังานตาม 
ลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไม่ถูกตอ้ง 
 

1.5 ปฏิบติังานดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ
รัดกุม 

มีความละเอียด 
รอบคอบถี�ถว้น 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
และไดต้รวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ
ผลงานก่อนส่ง 
ทุกรายการ 
 

มีความละเอียด 
รอบคอบ 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
แต่มีบางรายการ 
ที�ยงัขาดตกบกพร่อง 
ผลงานก่อนส่ง 
ไดท้าํการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อย 
เป็นบางรายการ 
 

ระหวา่งปฏิบติังาน 
ขาดความละเอียด 
รอบคอบรัดกุม 
ไม่มีการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ 
งานใหถี้�ถว้นก่อนส่ง 
มีขอ้ผดิพลาดหลายจุด 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

2. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ขณะปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
ไม่มีอุบติัเหตุ 
ในการปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
แต่เผอเรอ ไม่ระวงั 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ
เล็กๆนอ้ยๆ 

ผูป้ฏิบติังานประมาท  
ไม่คาํนึงถึงหลกั 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
ไฟฟ้าลดัวงจร 

2.2 มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 

มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
มีการพดูคุย 
หยอกลอ้ เล่นกนั   
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็ทาํใหส่้งงานชา้ 

ไม่มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
ไม่จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.3 มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 

สามารถปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
บางครั� ง ไม่คาํนึงถึง 
กฎ กติกา มารยาท 
ของการทาํงาน  
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็มีปัญหาระหวา่ง 
การทาํงาน 

ไม่มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่ปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.4 มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 

มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

ขณะปฏิบติังาน 
ทาํเองบา้ง 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�นบา้ง 

ไม่มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

2.5 มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
แต่ไม่ทั�งหมดของ  
กิจกรรมที�ใหท้าํ 

ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 
ไม่ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

3.  ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
รีพลัชั�นมอเตอร์  
และการเริ�มเดิน 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
รีพลัชั�นมอเตอร์  
และการเริ�มเดิน 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
รีพลัชั�นมอเตอร์  
และการเริ�มเดิน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจร 
ขดลวดภายใน 
รีพลัชั�นมอเตอร์  
และการเริ�มเดิน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.2 การต่อวงจร 
การกลบัทิศทางการหมุน 
และการหยดุมอเตอร์ 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจร 
การกลบัทิศทาง 
การหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.3 การวดักระแส 
ของมอเตอร์ 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

วดักระแส 
ของมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.4  การวดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้ง 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

วดัความเร็วรอบ 
ของมอเตอร์ 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.5 การบนัทึก 
ผลการทดลอง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้ง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใบงานที� 14  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหาของรีพลัชั�นมอเตอร์ 

 

ชื�อ-สกุล ............................................................................ชั�น/ห้อง .......................... เลขที�................ 
 

คําชี/แจง ครูสังเกตพฤติกรรมระหวา่งปฏิบติังานของนกัเรียน แลว้ให้คะแนนตามรายการประเมิน
ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process) และดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน (Working Habit) 
รวมถึงการตรวจผลงานของนักเรียนเมื�อสิ�นสุดการจดัการเรียนรู้ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑก์ารประเมินที�แนบ 

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 3  

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื�นฐานไดถู้กตอ้ง 3  

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 3  

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม 3  

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะปฏิบติังาน 3  

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 3  

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 3  

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3  

รวมคะแนนระหว่างปฏิบัติงาน 30  
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รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่หมุน 3  

3.2 การแกไ้ขปัญหาของรีพลัชั�นมอเตอร์  3  

3.3 การใชเ้ครื�องมือวดัไดถู้กตอ้ง 3  

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 3  

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 3  

รวมคะแนนผลงาน 15  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การใหค้ะแนนนกัเรียนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Process)  ดา้นกิจนิสัยการปฏิบติังาน 
(Working Habit) และดา้นผลงาน (Product) กาํหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 3 ระดบั ดงันี�  

3 หมายถึง ดี    
2 หมายถึง พอใช ้ 
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ระดบัดี   คุณภาพระดบั 3 ไดค้ะแนน 31 - 45 คะแนน 
ระดบัพอใช ้ คุณภาพระดบั 2 ไดค้ะแนน 16 - 30 คะแนน 
ระดบัควรปรับปรุง คุณภาพระดบั 1 ไดค้ะแนน 1 - 15  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

จดัเตรียมเครื�องมือ
และวสัดุอุปกรณ์ 
ไม่ถูกตอ้ง  

1.2 ใชเ้ครื�องมือและ
วสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ใชเ้ครื�องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.3 ปฏิบติัตาม
หลกัการและทฤษฎีพื�นฐาน
ไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้งทุกรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติัตามหลกัการ 
และทฤษฎีพื�นฐาน 
ไม่ถูกตอ้ง 
 

1.4 ปฏิบติังานตาม 
ลาํดบัขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
ทุกรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไดถู้กตอ้ง 
เป็นบางรายการ 

ปฏิบติังานตามลาํดบั
ขั�นตอนไม่ถูกตอ้ง 
 

1.5 ปฏิบติังานดว้ย
ความละเอียดรอบคอบ
รัดกุม 

มีความละเอียด 
รอบคอบถี�ถว้น 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
และไดต้รวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ
ผลงานก่อนส่ง 
ทุกรายการ 
 

มีความละเอียด 
รอบคอบ 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
แต่มีบางรายการ 
ที�ยงัขาดตกบกพร่อง 
ผลงานก่อนส่ง 
ไดท้าํการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อย 
เป็นบางรายการ 
 

ระหวา่งปฏิบติังาน 
ขาดความละเอียด 
รอบคอบรัดกุม 
ไม่มีการตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของ 
งานใหถี้�ถว้นก่อนส่ง 
มีขอ้ผดิพลาดหลายจุด 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

2. กจินิสัยในการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ขณะปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
ไม่มีอุบติัเหตุ 
ในการปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังานคาํนึงถึง 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน  
แต่เผอเรอ ไม่ระวงั 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ
เล็กๆนอ้ยๆ 

ผูป้ฏิบติังานประมาท  
ไม่คาํนึงถึงหลกั 
ความปลอดภยั 
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
ไฟฟ้าลดัวงจร 

2.2 มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 

มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
มีการพดูคุย 
หยอกลอ้ เล่นกนั   
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็ทาํใหส่้งงานชา้ 

ไม่มีความสนใจและ 
ตั�งใจขณะปฏิบติังาน 
ไม่จดจ่อในงานที�ทาํ 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.3 มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 

สามารถปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ทาํใหง้านสาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ขณะปฏิบติังาน 
บางครั� ง ไม่คาํนึงถึง 
กฎ กติกา มารยาท 
ของการทาํงาน  
แมว้า่งานจะเสร็จ 
แต่ก็มีปัญหาระหวา่ง 
การทาํงาน 

ไม่มีระเบียบวนิยั 
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่ปฏิบติัตน 
ตามขอ้กาํหนดและ
เงื�อนไขการทาํงาน 
ทาํใหง้านไม่สาํเร็จ 
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

2.4 มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 

มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
ไม่คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

ขณะปฏิบติังาน 
ทาํเองบา้ง 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�นบา้ง 

ไม่มีความซื�อสัตย ์
ขณะปฏิบติังาน 
คดัลอกผลงาน 
ของคนอื�น 

2.5 มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 

มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
แต่ไม่ทั�งหมดของ  
กิจกรรมที�ใหท้าํ 

ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึง 
สิ�นสุดการเรียนรู้ 
ไม่ไดมี้ส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังาน 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ควรปรับปรุง) 

3.  ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไดถู้กตอ้ง 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ตรวจหาสาเหตุ 
ของมอเตอร์ไม่หมุน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.2 การแกไ้ขปัญหา 
ของรีพลัชั�นมอเตอร์  
 

แกไ้ขปัญหาของ 
รีพลัชั�นมอเตอร์  
ไดถู้กตอ้ง 

แกไ้ขปัญหาของ 
รีพลัชั�นมอเตอร์  
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

แกไ้ขปัญหาของ 
รีพลัชั�นมอเตอร์  
ไม่ถูกตอ้ง 

3.3 การใชเ้ครื�องมือวดั
ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไดถู้กตอ้ง 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ใชเ้ครื�องมือวดั 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.4 การต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้า 

 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไดถู้กตอ้ง 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ต่อวงจรมอเตอร์ 
ใหท้าํงาน 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.5 การบนัทึก 
ผลการทดลอง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้ง 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

บนัทึกผลการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง 
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ส่วนที� 2.2 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน 

โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื�อง  สปลติเฟสมอเตอร์ 
แบบทดสอบการเรียน 

จงเลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุดเพียงขอ้เดียว 
1.  สปลิตเฟสมอเตอร์มีส่วนประกอบกี�ส่วน 
 ก. 2  ส่วน  ข.   3  ส่วน  
 ค. 4  ส่วน  ง.   5  ส่วน 
2.  ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสปลิตเฟส   
     มอเตอร์        
 ก. โรเตอร์  
 ข. สเตเตอร์ 
 ค. แกนเหล็ก  
 ง. สวติช์แรงเหวี�ยง 
3.  ที�สเตเตอร์ของสปลิตเฟสมอเตอร์ มีขดลวด 
     พนัอยูใ่นร่องสล๊อตกี�ชุด 
 ก. 1  ชุด  ข.   2  ชุด  
 ค. 3  ชุด  ง.   4  ชุด 
4.  สวติช์แรงเหวี�ยงมีส่วนประกอบกี�ส่วน 
 ก. 1  ส่วน  ข.   2  ส่วน  
 ค. 3  ส่วน  ง.   4  ส่วน 
5.  สวติช์แรงเหวี�ยงจะติดขดลวดชุดสตาร์ท
ออก 
    จากวงจรเมื�อมอเตอร์หมุนไปไดกี้�เปอร์เซ็นต ์
 ก. 45%  ข.   65% 
 ค. 75%  ง.   85% 
6.  ขดลวดทั8ง 2 ชุดที�พนัอยูใ่นร่องสล๊อตทาํมุม  
    กี�องศาไฟฟ้า 
 ก. 90 องศาไฟฟ้า  
 ข. 150 องศาไฟฟ้า  
 ค. 180 องศาไฟฟ้า   
 ง. 360 องศาไฟฟ้า 

 7.  สปลิตเฟสมอเตอร์สามารถกลบัทางหมุนได ้
     อยา่งไร 
 ก. กลบัขั8วของสตาร์ท 
 ข. กลบัขั8วของรัน 
 ค. กลบัขั8วชุดใดชุดหนึ�ง 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
8.  ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน 
 ก. ขดลวดชุดรันเปิดวงจร 
 ข. ขดลวดชุดสตาร์เปิดวงจร 
 ค. สวติช์แรงเหวี�ยงเปิดวงจร 
 ง. ลูกปืนหลวม 
9.  เมื�อจ่ายแรงดนัไฟฟ้าใหก้บัมอเตอร์ไฟฟ้า  
     ลดัวงจรทนัที�สาเหตุเกิดจากอะไร 
 ก. ต่อสายเขา้มอเตอร์ผดิ 
 ข. ฟิวส์ขาด 
 ค. วงจรขดลวดชุดรันขาด 
 ง. วงจรขดลวดชุดสตาร์ทขาด 
10. ขณะที�มอเตอร์ไม่หมุนควรตรวจสอบ
อะไร   
     ก่อนเป็นอนัดบัแรก 
 ก. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
 ข. ตรวจสอบขดลวดชุดรัน 
 ค. ตรวจสอบขดลวดชุดสตาร์ท 
 ง. ตรวจสอบสวติช์แรงเหวี�ยง 
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แบบทดสอบหลงัเรียน  เรื�อง  สปลติเฟสมอเตอร์ 
แบบทดสอบหลงัเรียน 

จงเลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุดเพียงขอ้เดียว 
1. เมื�อจ่ายแรงดนัไฟฟ้าใหก้บัมอเตอร์ไฟฟ้า
เกิดลดัวงจรทนัทีสาเหตุเกิดจากอะไร 
 ก. ต่อสายเขา้มอเตอร์ผดิ 
 ข. ฟิวส์ขาด 
 ค. วงจรขดลวดชุดรันขาด 
 ง. วงจรขดลวดชุดสตาร์ทขาด 
2.  ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบของมอเตอร์       
สปลิตเฟส 
 ก. โรเตอร์  
 ข. สเตเตอร์ 
 ค. แกนเหล็ก  
 ง. สวติช์แรงเหวี�ยง 
3.  สวติช์แรงเหวี�ยงมีส่วนประกอบกี�ส่วน 
 ก. 1  ส่วน  ข. 2  ส่วน  
 ค. 3  ส่วน  ง. 4  ส่วน 
4.  สวติช์แรงเหวี�ยงจะตดัขดลวดชุดสตาร์ท
ออกจากวงจรเมื�อมอเตอร์หมุนไปไดกี้�
เปอร์เซ็นต ์
 ก. 45%  ข. 65% 
 ค. 75%  ง. 85% 
5.  ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน 
 ก. ขดลวดชุดรันเปิดวงจร 
 ข. ขดลวดชุดสตาร์ทเปิดวงจร 
 ค. สวติช์แรงเหวี�ยงเปิดวงจร 
 ง. ลูกปืนหลวม 

 6.  สปลิตเฟสมอเตอร์สามารถกลบัทางหมุนได้
อยา่งไร 
 ก. กลบัขั8วของสตาร์ท 
 ข. กลบัขั8วของรัน 
 ค. กลบัขั8วชุดใดชุดหนึ�ง 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
7.  ขณะที�มอเตอร์ไม่ทาํงาน ควรตรวจสาย
อะไรก่อนเป็นอนัดบัแรก 
 ก. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
 ข. ตรวจสอบขดลวดชุดรัน 
 ค. ตรวจสอบขดลวดชุดสตาร์ท 
 ง. ตรวจสอบสวติช์แรงเหวี�ยง 
8.  มอเตอร์สปลิตเฟสมีส่วนประกอบกี�ส่วน 
 ก. 2  ส่วน  ข. 3  ส่วน  
 ค. 4  ส่วน  ง. 5  ส่วน 
9.  ที�สเตเตอร์ของมอเตอร์สปลิตเฟส มีขดลวด
พนัอยูใ่นร่องสล๊อตกี�ชุด 
 ก. 1  ชุด  ข. 2  ชุด  
 ค. 3  ชุด  ง. 4  ชุด 
10.  ขดลวดทั8ง 2 ชุดที�พนัอยูใ่นร่องสล๊อตทาํ
มุม กี�องศาไฟฟ้า 
 ก. 90 องศาไฟฟ้า  
 ข. 150 องศาไฟฟ้า  
 ค. 180 องศาไฟฟ้า   
 ง. 360 องศาไฟฟ้า 
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เฉลย  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน  
 

ข้อที� ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 ค ก 

2 ค ค 

3 ข ข 

4 ข ค 

5 ค ง 

6 ก ง 

7 ง ก 

8 ง ค 

9 ก ก 

10 ก ก 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื�อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
แบบทดสอบการเรียน 

 
จงเลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุดเพียงขอ้เดียว 
1.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบ่งออกไดกี้�แบบ 
 ก. 2  แบบ 
 ข. 3  แบบ 
 ค. 4  แบบ 
 ง. 5  แบบ 
2.  คาปาซิเตอร์ที�ใชก้บัมอเตอร์มีกี�ประเภท 
 ก. 2  ประเภท 
 ข. 3 ประเภท 
 ค. 4  ประเภท 
 ง. 5  ประเภท 
3.  คาปาซิเตอร์ที�ใชก้บัคาปาซิเตอร์สตาร์ท
มอเตอร์ คือประเภทใด 
 ก. Paper Capacitor 
 ข. Oil – Fieid Capacitor 
 ค. Electorlyte Capacitor 
 ง. Two – Value Capacitor 
4.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์สตาร์ท ตวัคาปาซิเตอร์
จะต่ออยา่งไรกบัขดลวดของมอเตอร์ 
 ก. อนุกรมกบัขดสตาร์ท 
 ข. อนุกรมกบัขดรัน 
 ค. ขนานกบัขดสตาร์ท 
 ง. ขนานกบัขดรัน 
5.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบ Capacitor start and run 
motor คาปาซิเตอร์จะต่ออยา่งไรกบัขดลวด 
 ก. อนุกรมกบัขดสตาร์ท 
 ข. อนุกรมกบัขดรัน 
 ค. ขนานกบัขดสตาร์ท 
 ง. ขนานกบัขดรัน 
 

 6.  จากขอ้ 5 เป็นคาปาซิเตอร์ประเภทใด 
 ก. Paper Capacitor 
 ข. Oil – Fieid Capacitor 
 ค. Electorlyte Capacitor 
 ง. Two – Value Capacitor 
7.  ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน 
 ก. ต่อวงจรผิด 
 ข. ต่อขดลวดชุดสตาร์ทผดิ 
 ค. อุปกรณ์ป้องกนัเสีย 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
8.  มอเตอร์ไม่หมุนควรตรวจสอบอะไรก่อน 
 ก. แรงดนัไฟฟ้า 
 ข. อุปกรณ์ป้องกนั 
 ค. ขดลวดชุดรัน 
 ง.   ตรวจสอบขดลวดชุดสตาร์ท 
9.  เมื�อจ่ายแรงดนัไฟฟ้ามอเตอร์ไม่หมุน เกิด
จากสาเหตุใดถา้ต่อวงจรถูกตอ้ง 
 ก. ขดลวดชุดสตาร์ทขาด 
 ข. ขดลวดชุดรันขาด 
 ค. สวติช์แรงเหวี�ยงเปิดวงจร 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
10.  การกลบัทางหมุนของคาปาซิเตอร์สตาร์ท
และรันมอเตอร์ทาํไดกี้�วธีิ   
 ก. 1  วธีิ   
 ข. 2  วธีิ 
 ค. 3  วธีิ  
 ง. 4  วธีิ 
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แบบทดสอบหลงัเรียน  เรื�อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
แบบทดสอบหลงัเรียน 

จงเลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุดเพียงขอ้เดียว 
1.  คาปาซิเตอร์ที�ใชก้บัมอเตอร์มีกี�ประเภท 
 ก. 2  ประเภท 
 ข. 3 ประเภท 
 ค. 4  ประเภท 
 ง. 5  ประเภท 
2.  จากขอ้ 5 เป็นคาปาซิเตอร์ประเภทใด 
 ก. Paper Capacitor 
 ข. Oil – Fieid Capacitor 
 ค. Electorlyte Capacitor 
 ง. Two – Value Capacitor 
3.  การกลบัทางหมุนของคาปาซิเตอร์สตาร์ท
และรันมอเตอร์ทาํไดกี้�แบบ   
 ก. 1  แบบ   
 ข. 2  แบบ 
 ค. 3  แบบ   
 ง. 4  แบบ 
4  มอเตอร์หมุนชา้เกิดจากสาเหตุใด 
 ก. ต่อวงจรปิด 
 ข. ลูกปืนฝืด 
 ค. ขดลวดชุดสตาร์ทเปิดวงจร 
 ง. คาปาซิเตอร์เสีย 
5.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบบ Capacitor start 
and run motor คาปาซิเตอร์จะต่ออยา่งไรกบั
ขดลวด 
 ก. อนุกรมกบัขดสตาร์ท 
 ข. อนุกรมกบัขดรัน 
 ค. ขนานกบัขดสตาร์ท 
 ง. ขนานกบัขดรัน 
 

 6.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์แบ่งออกไดกี้�แบบ 
 ก. 2  แบบ 
 ข. 3  แบบ 
 ค. 4  แบบ 
 ง. 5  แบบ 
7.  คาปาซิเตอร์ที�ใชก้บัคาปาซิเตอร์สตาร์ท คือ
ประเภทใด 
 ก. Paper Capacitor 
 ข. Oil – Fieid Capacitor 
 ค. Electorlyte Capacitor 
 ง. Two – Value Capacitor 
8.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์กลบัทางหมุนไดอ้ยา่งไร
 ก. กลบัขั8วของสตาร์ 
 ข. กลบัขั8วของรัน 
 ค. กลบัขั8วชุดใดชุดหนึ�ง 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
9.  มอเตอร์มีเสียงดงัเกิดจากสาเหตุใด 
 ก. ต่อวงจรปิด 
 ข. ต่อขดลวดชุดสตาร์ทกบัขั8ว 
 ค. ลูกปืนหลวม 
 ง. อุปกรณ์ป้องกนัเปิดวงจร 
10.  คาปาซิเตอร์มอเตอร์สตาร์ท ตวัคาปา     ซิ
เตอร์จะต่ออยา่งไรกบัขดลวดของมอเตอร์ 
 ก. อนุกรมกบัขดสตาร์ท 
 ข. อนุกรมกบัขดรัน 
 ค. ขนานกบัขดสตาร์ท 
 ง. ขนานกบัขดรัน 
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เฉลย  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน  
 

ข้อที� ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 ข ข 

2 ค ง 

3 ข ข 

4 ค ข 

5 ง ก 

6 ง ข 

7 ง ค 

8 ก ง 

9 ง ข 

10 ก ก 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื�อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
แบบทดสอบการเรียน 

จงเลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุดเพียงขอ้เดียว 
1.  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์มีส่วนประกอบกี�ส่วน 
 ก. 2  ส่วน   
 ข. 3  ส่วน 
 ค. 4  ส่วน   
 ง. 5  ส่วน 
2.  ขั8วแม่เหล็กแบบยื�น เรียกวา่ 
 ก. Shaded ring 
 ข Salient pole 
 ค. Shaded coil 
 ง. Unshaded pole 
3.  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ต่างจากมอเตอร์   
ชนิดอื�นอยา่งไร 
 ก. ไม่มีขดลวดชุดสตาร์ท 
 ข. ไม่มีขดลวดเมน 
 ค. มีคอมมิวเตเตอร์ 
 ง. มีขดลวดชุดสตาร์ท 
4.  แรงบิดเริ�มหมุนในเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์   
คือขอ้ใด 
 ก. สูง  
 ข. ตํ�า 
 ค. สูงมาก   
 ง. ไม่แน่นอน 
5.  ขั8วแม่เหล็กส่วนใดที�พนัดว้ยวงแหวน
ทองแดง 
 ก. Unshaded pole  
 ข. Shaded pole  
 ค. Rotor 
 ง. Stator 
 

 6.  ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเช็ดเด็ดโพล 
 ก. โรเตอร์   
 ข. สเตเตอร์ 
 ค. คอมมิวเตเตอร์  
 ง. ฝาครอบ 
7.  ตวัโรเตอร์ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์เป็นแบบ
ใด 
 ก. แผน่เหล็กบาง ๆ 
 ข. สไควแรลเกจโรเตอร์ 
 ค. แผน่เหล็กซิลิกอน 
 ง. วาวลโ์รเตอร์ 
8.  ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน 
 ก. วงจรขาด 
 ข. ต่อวงจรผิด 
 ค. บูชหลวม 
 ง. ไฟฟ้าลดัวงจร 
9.  ขอ้ใดคือสาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน 
 ก. จ่ายแรงดนัไฟฟ้า 220 โวลท ์
 ข. ต่อวงจรถูกตอ้ง 
 ค. ขดลวดชุดรันขาด 
 ง. ขั8วต่อสายไม่แน่น 
10.  ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน   
 ก. ฟิวส์ขาด 
 ข. ใบพดัหลวม 
 ค. ต่อวงจรผิด 
 ง. ขดลวดชุดรันขาด 
 
 
 

 
 



434 
 

แบบทดสอบหลงัเรียน  เรื�อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
แบบทดสอบหลงัเรียน 

จงเลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุดเพียงขอ้เดียว 
1.  ขั8วแม่เหล็กแบบยื�น เรียกวา่ 
 ก. Shaded ring 
 ข Salient pole 
 ค. Shaded coil 
 ง. Unshaded pole 
2.  ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน 
 ก. วงจรขาด 
 ข. ต่อวงจรผิด 
 ค. บูชหลวม 
 ง. ไฟฟ้าลดัวงจร 
3.  ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเช็ดเด็ดโพล 
 ก. โรเตอร์   
 ข. สเตเตอร์ 
 ค. คอมมิวเตเตอร์  
 ง. ฝาครอบ 
4.  แรงบิดเริ�มหมุนในเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์   
คือขอ้ใด 
 ก. สูง  
 ข. ตํ�า 
 ค. สูงมาก   
 ง. ไม่แน่นอน 
5.  ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุที�มอเตอร์มีไม่หมุน   
 ก. ฟิวส์ขาด 
 ข. ใบพดัหลวม 
 ค. ต่อวงจรผิด 
 ง. ขดลวดชุดรันขาด 
 

 6.  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์มีส่วนประกอบกี�ส่วน 
 ก. 2  ส่วน   
 ข. 3  ส่วน 
 ค. 4  ส่วน   
 ง. 5  ส่วน 
7.  ตวัโรเตอร์ของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์เป็นแบบ
ใด 
 ก. แผน่เหล็กบาง ๆ 
 ข. สไควแรลเกจโรเตอร์ 
 ค. แผน่เหล็กซิลิกอน 
 ง. วาวลโ์รเตอร์ 
8.  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ต่างจากมอเตอร์ชนิดอื�น
อยา่งไร 
 ก. ไม่มีขดลวดชุดสตาร์ท 
 ข. ไม่มีขดลวดเมน 
 ค. มีคอมมิวเตเตอร์ 
 ง. มีขดลวดชุดสตาร์ท 
9.  ขอ้ใดคือสาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน 
 ก. จ่ายแรงดนัไฟฟ้า 220 โวลท ์
 ข. ต่อวงจรถูกตอ้ง 
 ค. ขดลวดชุดรันขาด 
 ง. ขั8วต่อสายไม่แน่น 
10.  ขั8วแม่เหล็กส่วนใดที�พนัดว้ยวงแหวน 
ทองแดง 
 ก. Unshaded pole  
 ข. Shaded pole  
 ค. Rotor 
 ง. Stator 
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เฉลย  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน  
 

ข้อที� ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 ข ข 

2 ข ค 

3 ก ค 

4 ข ข 

5 ข ก 

6 ค ข 

7 ข ข 

8 ค ก 

9 ต ค 

10 ข ข 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื�อง  ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
แบบทดสอบการเรียน 

จงเลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุดเพียงขอ้เดียว 
1.  ส่วนประกอบของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์
แบ่งเป็นกี�ส่วน 
 ก. 2  ส่วน   
 ข. 3  ส่วน 
 ค. 4  ส่วน   
 ง. 5  ส่วน 
2.  ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบของยนิูเวอร์แซล 
มอเตอร์ 
 ก. สเตเตอร์   
 ข. อาร์เมเจอร์ 
 ค. สวติช์แรงเหวี�ยง  
 ง. แปรงถ่าน 
3.  เครื�องใชไ้ฟฟ้าตามขอ้ใดที�ไม่ใช่ยนิูเวอร์    
แซลมอเตอร์ 
 ก. มอเตอร์คอมเพลสเซอร์ 
 ข. สวา่นไฟฟ้า 
 ค. เครื�องบดอาหาร 
 ง. จกัรเยบ็ผา้ 
4.  ขอ้ใดคือหนา้ที�ของแปรงถ่าน 
 ก. สร้างสนามแม่เหล็ก 
 ข. เป็นฉนวนกั8นไม่ใหก้ระแสไฟฟ้าไหล 
 ค. เป็นตวันาํกระแสไฟฟ้าไปยงัคอมมิวเต

เตอร์ 
 ง. ยดึแกนเหล็กไวใ้หแ้น่น 
5.  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์โครงสร้างคลา้ยกบั
มอเตอร์ชนิดใด 
 ก. สปลิตเฟสมอเตอร์ 
 ข. มอเตอร์แบบอนุกรม 
 ค. คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 ง. รีพลัชั�นมอเตอร์ 
 

 6.  การควบคุมความเร็วของยนิูเวอร์แซล  
มอเตอร์ทาํไดอ้ยา่งไร 
 ก. ใชต้วัตา้นทาน 
 ข. ลดหรือเพิ�มสนามแม่เหล็ก 
 ค. เพิ�มขั8วแม่เหล็กภายนอก 
 ง. ถูกทั8งขอ้ 1 และ ขอ้ 2 
7.  ความเร็วรอบของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ตรง
ตามขอ้ใด 
 ก. ตํ�ามาก  
 ข. ตํ�าแต่คงที� 
 ค. สูงมาก  
 ง. ไม่แน่นอน 
8.  ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุที�ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ไม่
หมุน 
 ก. ขดลวดคอยลข์าด 
 ข. แหล่งจ่ายไฟฟ้าเปิดวงจร 
 ค. แปรงถ่านหมด 
 ง. แหล่งจ่ายไฟฟ้าปิดวงจร 
9.  ขอ้ใดคือสาเหตุที�ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ไม่
หมุน 
 ก. จ่ายแรงดนัไฟฟ้า  220 โวลท์ 
 ข. ขดลวดอาร์เมเจอร์ลดัวงจร 
 ค. คอมมิวเตเตอร์สกปรก 
 ง. แบริ�งชาํรุด 
10.  เมื�อจ่ายแรงดนัไฟฟ้าใหก้บัยนิูเวอร์แซล 
มอเตอร์แต่มอเตอร์ไม่หมุนควรตรวจสอบอะไร
เป็นอนัดบัแรก 
 ก. ตรวจสอบขดลวดชุดเมน 
 ข. ตรวจสอบขดลวดอาร์เมเจอร์          
     ค. ตรวจสอบแปรงถ่าน 
 ง. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า   
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แบบทดสอบหลงัเรียน  เรื�อง  ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
แบบทดสอบหลงัเรียน 

จงเลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุดเพียงขอ้เดียว 
1.  การควบคุมความเร็วของยนิูเวอร์แซล  
มอเตอร์ทาํไดอ้ยา่งไร 
 ก. ใชต้วัตา้นทาน 
 ข. ลดหรือเพิ�มสนามแม่เหล็ก 
 ค. เพิ�มขั8วแม่เหล็กภายนอก 
 ง. ถูกทั8งขอ้ 1 และ ขอ้ 2 
2.  เครื�องใชไ้ฟฟ้าตามขอ้ใดที�ไม่ใช่ยนิูเวอร์    
แซลมอเตอร์ 
 ก. มอเตอร์คอมเพลสเซอร์ 
 ข. สวา่นไฟฟ้า 
 ค. เครื�องบดอาหาร 
 ง. จกัรเยบ็ผา้ 
3.  เมื�อจ่ายแรงดนัไฟฟ้าใหก้บัยนิูเวอร์แซล 
มอเตอร์แต่มอเตอร์ไม่หมุนควรตรวจสอบ
อะไรเป็นอนัดบัแรก 
 ก. ตรวจสอบขดลวดชุดเมน 
 ข. ตรวจสอบขดลวดอาร์เมเจอร์ 
 ค. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
 ง. ตรวจสอบแปรงถ่าน 
4.  ขอ้ใดคือสาเหตุที�ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์    
ไม่หมุน 
 ก. จ่ายแรงดนัไฟฟ้า  220 โวลท์ 
 ข. ขดลวดอาร์เมเจอร์ลดัวงจร 
 ค. คอมมิวเตเตอร์สกปรก 
 ง. แบริ�งชาํรุด  
5.  ยนิูเวอร์แซลมอเตอร์โครงสร้างคลา้ยกบั
มอเตอร์ชนิดใด 
 ก. สปลิตเฟสมอเตอร์ 
 ข. มอเตอร์แบบอนุกรม 
 ค. คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 ง. รีพลัชั�นมอเตอร์ 

 6.  ส่วนประกอบของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์
แบ่งเป็นกี�ส่วน 
 ก. 2  ส่วน   
 ข. 3  ส่วน 
 ค. 4  ส่วน   
 ง. 5  ส่วน 
7.  ความเร็วรอบของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์ตรง
ตามขอ้ใด 
 ก. ตํ�ามาก  
 ข. ตํ�าแต่คงที� 
 ค. สูงมาก  
 ง. ไม่แน่นอน 
8.  ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุที�มอเตอร์ไม่หมุน 
 ก. ขดลวดคอยลข์าด 
 ข. แหล่งจ่ายไฟฟ้าเปิดวงจร 
 ค. แปรงถ่านหมด 
 ง. แหล่งจ่ายไฟฟ้าปิดวงจร 
9.  ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบของยนิูเวอร์แซล 
มอเตอร์ 
 ก. สเตเตอร์   
 ข. อาร์เมเจอร์ 
 ค. สวติช์แรงเหวี�ยง  
 ง. แปรงถ่าน 
10.  ขอ้ใดคือหนา้ที�ของแปรงถ่าน 
 ก. สร้างสนามแม่เหล็ก 
 ข. เป็นฉนวนกั8นไม่ใหก้ระแสไฟฟ้าไหล 
 ค. เป็นตวันาํกระแสไฟฟ้าไปยงั           คอม

มิวเตเตอร์ 
 ง. ยดึแกนเหล็กไวใ้หแ้น่น 
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เฉลย  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน  
 

ข้อที� ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 ค ง 

2 ค ก 

3 ก ง 

4 ค ง 

5 ง ง 

6 ง ค 

7 ค ค 

8 ง ง 

9 ง ค 

10 ง ค 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื�อง  รีพลัชั�นมอเตอร์ 
แบบทดสอบการเรียน 

จงเลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุดเพียงขอ้เดียว 
 1.  รีพลัชั�นมอเตอร์แบ่งออกไดกี้�แบบ 
  ก. 2  แบบ  
  ข. 3  แบบ 
  ค. 4  แบบ  
  ง. 5  แบบ 
 2.  คอมมิวเตเตอร์ของรีพลัชั�นมอเตอร์มีกี�แบบ 
  ก. 2  แบบ  
  ข. 3  แบบ 
  ค. 4  แบบ  
  ง. 5  แบบ 
 3.  คอมมิวเตเตอร์แบบ Axial Commutator      
 มีลกัษณะอยา่งไร 
  ก. คอมมิวเตเตอร์จะขนานกบัเพลา 
  ข. คอมมิวเตเตอร์จะตั8งฉากกบัเพลา 
  ค. คอมมิวเตเตอร์เฉียงทาํมุม 150 องศา 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
 4.  คอมมิวเตเตอร์แบบ Radial Commutator   
 มีลกัษณะอยา่งไร 
  ก. คอมมิวเตเตอร์จะขนานกบัเพลา 
  ข. คอมมิวเตเตอร์จะตั8งฉากกบัเพลา 
  ค. คอมมิวเตเตอร์เฉียงทาํมุม 150 องศา 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
 5.  รีพลัชั�นมอเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์  
 แบบยกแปรงถ่านมีคอมมิวเตเตอร์ลกัษณะใด 
  ก. Axial  
  ข. Radial 
  ค. Squirrel cage 
  ง. Wound rotor 

 6.  รีพลัชั�นมอเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นมอเตอร์ 
แบบไม่ยกแปรงถ่านมีคอมมิวเตเตอร์ลกัษณะใด 
 ก. Axial  
 ข. Radial 
 ค. Squirrel cage 
 ง. Wound rotor 
7.  การพนัขดลวดอาร์เมเจอร์ในรีพลัชั�นมอเตอร์
มีกี�แบบ 
 ก. 1  แบบ  
 ข. 2  แบบ 
 ค. 3  แบบ  
 ง. 4  แบบ 
8.  รีพลัชั�นมอเตอร์สามารถกลบัทางหมุนโดย
วธีิใด 
 ก. เลื�อนตาํแหน่งแปรงถ่าน 
 ข. สลบัขั8วไฟที�สเตเตอร์ 
 ค. สลบัสายของแปรงถ่าน 
 ง. เปลี�ยนแปรงถ่าน 
9.  ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุที�รีพลัชั�นมอเตอร์ไม่หมุน 
 ก. แปรงถ่านแตกชาํรุด 
 ข. ขดลวดอาร์เมเจอร์ลดัวงจร 
 ค. จ่ายไฟฟ้า 220 โวลต ์
 ง. ต่อปลายสายผดิ 
10.  ขอ้ใดไม่ใช่รีพลัชั�นมอเตอร์มีประกายไฟที�
แปรงถ่าน 
 ก. คอมมิวเตเตอร์สกปรก 
 ข. ขดลวดอาร์เมเจอร์เปิดวงจร 
 ค. แปรงถ่านสั8นเกินไปหรือแปรงถ่าน
ติดขดั 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
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แบบทดสอบหลงัเรียน  เรื�อง  รีพลัชั�นมอเตอร์ 
แบบทดสอบหลงัเรียน 

จงเลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุดเพียงขอ้เดียว 
1.  รีพลัชั�นมอเตอร์แบ่งออกไดกี้�แบบ 
 ก. 2  แบบ  
 ข. 3  แบบ 
 ค. 4  แบบ  
 ง. 5  แบบ 
2.  รีพลัชั�นมอเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
แบบไม่ยกแปรงถ่านมีคอมมิวเตเตอร์ลกัษณะ
ใด 
 ก. Axial  
 ข. Radial 
 ค. Squirrel cage 
 ง. Wound rotor 
3.  รีพลัชั�นมอเตอร์สามารถกลบัทางหมุน     
โดยวธีิใด 
 ก. เลื�อนตาํแหน่งแปรงถ่าน 
 ข. สลบัขั8วไฟที�สเตเตอร์ 
 ค. สลบัสายของแปรงถ่าน 
 ง. เปลี�ยนแปรงถ่าน 
4.  ขอ้ใดไม่ใช่รีพลัชั�นมอเตอร์มีประกายไฟ     
ที�แปรงถ่าน 
 ก. คอมมิวเตเตอร์สกปรก 
 ข. ขดลวดอาร์เมเจอร์เปิดวงจร 
 ค. แปรงถ่านสั8นเกินไปหรือแปรงถ่าน

ติดขดั 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
5.  รีพลัชั�นมอเตอร์สตาร์ทอินดคัชั�นรันมอเตอร์ 
แบบยกแปรงถ่านมีคอมมิวเตเตอร์ลกัษณะใด 
 ก. Axial  
 ข. Radial 
 ค. Squirrel cage 
 ง. Wound rotor 

 6.  คอมมิวเตเตอร์ของรีพลัชั�นมอเตอร์มีกี�แบบ 
 ก. 2  แบบ  
 ข. 3  แบบ 
 ค. 4  แบบ  
 ง. 5  แบบ 
7.  การพนัขดลวดอาร์เมเจอร์ในรีพลัชั�น
มอเตอร์มีกี�แบบ 
 ก. 1  แบบ  
 ข. 2  แบบ 
 ค. 3  แบบ  
 ง. 4  แบบ 
8.  ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุที�รีพลัชั�นมอเตอร์ไม่
หมุน 
 ก. แปรงถ่านแตกชาํรุด 
 ข. ขดลวดอาร์เมเจอร์ลดัวงจร 
 ค. จ่ายไฟฟ้า 220 โวลต ์
 ง. ต่อปลายสายผดิ 
9.  คอมมิวเตเตอร์แบบ Axial Commutator  มี
ลกัษณะอยา่งไร 
 ก. คอมมิวเตเตอร์จะขนานกบัเพลา 
 ข. คอมมิวเตเตอร์จะตั8งฉากกบัเพลา 
 ค. คอมมิวเตเตอร์เฉียงทาํมุม 150 องศา 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
10.  คอมมิวเตเตอร์แบบ Radial Commutator  
มีลกัษณะอยา่งไร 
 ก. คอมมิวเตเตอร์จะขนานกบัเพลา 
 ข. คอมมิวเตเตอร์จะตั8งฉากกบัเพลา 
 ค. คอมมิวเตเตอร์เฉียงทาํมุม 150 องศา 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
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เฉลย  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน  
 

ข้อที� ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 ค ค 

2 ก ก 

3 ก ง 

4 ข ง 

5 ข ข 

6 ก ก 

7 ข ข 

8 ง ค 

9 ค ข 

10 ง ข 
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ส่วนที� 2.3 

แบบประเมนิความพงึพอใจของนักเรียนที�มต่ีอการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
ชุดที� 1  ซิงเกลิเฟสมอเตอร์ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อชุดฝึกทกัษะฉบบันี&  เป็นส่วนหนึ� งของ                

การศึกษาผลการใชน้วตักรรมทางการศึกษาและการพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เพื�อ
นาํไปใช้ประกอบการจดัการเรียนการสอน (ภาคปฏิบติั) ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ       
ซึ� งจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ�งต่อนกัเรียน ครูผูส้อนและสถานศึกษาต่อไป  

จึงขอความร่วมมือนักเรียน กรอกแบบประเมินให้ครบทุกข้อและตรงตามสภาพจริง        
มากที�สุด  
 

คําชี0แจง โปรดทาํเครื�องหมาย � ในช่องที�ตรงกบัระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนมากที�สุด 
(5 = มากที�สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = นอ้ย   1 = นอ้ยที�สุด)  

 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้      

1.1 สอดคลอ้งกบัเนื&อหา      

1.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้      

1.3 ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทั&งดา้นความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติ 

     

1.4 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถปฏิบติังานไดจ้ริง      

1.5 มีความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

2. เนื0อหา      

2.1 เรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก      

2.2 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

2.3 รูปแบบการนาํเสนอเนื&อหาชดัเจนเขา้ใจง่าย      

2.4 เหมาะสมกบัเวลาที�เรียน      
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รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

2.5 ความยากง่ายของเนื&อหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

3. กจิกรรมการเรียนการสอน      

3.1 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม      

3.2 ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง      

3.3 ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดจ้ริงตามจุดประสงค ์      

3.4 ผูเ้รียนและกลุ่มเป็นผูค้น้หาคาํตอบจากการทาํกิจกรรม  
 ไดด้ว้ยตนเอง 

     

3.5 ผูเ้รียนและกลุ่มทาํกิจกรรมสาํเร็จไดด้ว้ยตนเอง 
 โดยไม่ตอ้งคดัลอกผลงานของผูอื้�น 

     

4. สื�อการเรียนการสอน      

4.1 สอดคลอ้งเหมาะสมกบัเนื&อหา      

4.2 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน      

4.3 ช่วยใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ      

4.4 ช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคไ์ดเ้ร็วขึ&น      

4.5 สะดวกต่อการนาํไปใช ้      

5. การวดัและการประเมินผล      

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

5.2 แบบทดสอบวดัความรู้ผูเ้รียนไดจ้ริง      

5.3 แบบประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงานที�กาํหนดให้ 
สามารถวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นกระบวนการ และ
กิจนิสัยการปฏิบติังานของผูเ้รียนไดจ้ริง 

     

5.4 การวดัคุณภาพผลงาน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนที�ชดัเจน  
 เป็นขั&นตอนและใชม้าตรฐานเดียวกนั  

     

5.5 ผูเ้รียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ที�สูงขึ&น จากการวดั 
 และประเมินผลการเรียนรู้ต่อเนื�อง  
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แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
ชุดที� 2  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อชุดฝึกทกัษะฉบบันี&  เป็นส่วนหนึ� งของ                

การศึกษาผลการใชน้วตักรรมทางการศึกษาและการพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เพื�อ
นาํไปใช้ประกอบการจดัการเรียนการสอน (ภาคปฏิบติั) ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ       
ซึ� งจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ�งต่อนกัเรียน ครูผูส้อนและสถานศึกษาต่อไป  

จึงขอความร่วมมือนักเรียน กรอกแบบประเมินให้ครบทุกข้อและตรงตามสภาพจริง        
มากที�สุด  
 

คําชี0แจง โปรดทาํเครื�องหมาย � ในช่องที�ตรงกบัระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนมากที�สุด 
(5 = มากที�สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = นอ้ย   1 = นอ้ยที�สุด)  

 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้      

1.1 สอดคลอ้งกบัเนื&อหา      

1.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้      

1.3 ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทั&งดา้นความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติ 

     

1.4 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถปฏิบติังานไดจ้ริง      

1.5 มีความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

2. เนื0อหา      

2.1 เรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก      

2.2 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

2.3 รูปแบบการนาํเสนอเนื&อหาชดัเจนเขา้ใจง่าย      

2.4 เหมาะสมกบัเวลาที�เรียน      
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รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

2.5 ความยากง่ายของเนื&อหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

3. กจิกรรมการเรียนการสอน      

3.1 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม      

3.2 ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง      

3.3 ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดจ้ริงตามจุดประสงค ์      

3.4 ผูเ้รียนและกลุ่มเป็นผูค้น้หาคาํตอบจากการทาํกิจกรรม  
 ไดด้ว้ยตนเอง 

     

3.5 ผูเ้รียนและกลุ่มทาํกิจกรรมสาํเร็จไดด้ว้ยตนเอง 
 โดยไม่ตอ้งคดัลอกผลงานของผูอื้�น 

     

4. สื�อการเรียนการสอน      

4.1 สอดคลอ้งเหมาะสมกบัเนื&อหา      

4.2 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน      

4.3 ช่วยใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ      

4.4 ช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคไ์ดเ้ร็วขึ&น      

4.5 สะดวกต่อการนาํไปใช ้      

5. การวดัและการประเมินผล      

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

5.2 แบบทดสอบวดัความรู้ผูเ้รียนไดจ้ริง      

5.3 แบบประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงานที�กาํหนดให้ 
สามารถวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นกระบวนการ และ
กิจนิสัยการปฏิบติังานของผูเ้รียนไดจ้ริง 

     

5.4 การวดัคุณภาพผลงาน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนที�ชดัเจน  
 เป็นขั&นตอนและใชม้าตรฐานเดียวกนั  

     

5.5 ผูเ้รียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ที�สูงขึ&น จากการวดั 
 และประเมินผลการเรียนรู้ต่อเนื�อง  
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แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
ชุดที� 3  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อชุดฝึกทกัษะฉบบันี&  เป็นส่วนหนึ� งของ                
การศึกษาผลการใชน้วตักรรมทางการศึกษาและการพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เพื�อ
นาํไปใช้ประกอบการจดัการเรียนการสอน (ภาคปฏิบติั) ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ       
ซึ� งจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ�งต่อนกัเรียน ครูผูส้อนและสถานศึกษาต่อไป  

จึงขอความร่วมมือนักเรียน กรอกแบบประเมินให้ครบทุกข้อและตรงตามสภาพจริง        
มากที�สุด  
 

คําชี0แจง โปรดทาํเครื�องหมาย � ในช่องที�ตรงกบัระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนมากที�สุด 
(5 = มากที�สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = นอ้ย   1 = นอ้ยที�สุด)  

 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้      

1.1 สอดคลอ้งกบัเนื&อหา      

1.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้      

1.3 ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทั&งดา้นความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติ 

     

1.4 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถปฏิบติังานไดจ้ริง      

1.5 มีความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

2. เนื0อหา      

2.1 เรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก      

2.2 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

2.3 รูปแบบการนาํเสนอเนื&อหาชดัเจนเขา้ใจง่าย      

2.4 เหมาะสมกบัเวลาที�เรียน      
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รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

2.5 ความยากง่ายของเนื&อหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

3. กจิกรรมการเรียนการสอน      

3.1 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม      

3.2 ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง      

3.3 ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดจ้ริงตามจุดประสงค ์      

3.4 ผูเ้รียนและกลุ่มเป็นผูค้น้หาคาํตอบจากการทาํกิจกรรม  
 ไดด้ว้ยตนเอง 

     

3.5 ผูเ้รียนและกลุ่มทาํกิจกรรมสาํเร็จไดด้ว้ยตนเอง 
 โดยไม่ตอ้งคดัลอกผลงานของผูอื้�น 

     

4. สื�อการเรียนการสอน      

4.1 สอดคลอ้งเหมาะสมกบัเนื&อหา      

4.2 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน      

4.3 ช่วยใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ      

4.4 ช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคไ์ดเ้ร็วขึ&น      

4.5 สะดวกต่อการนาํไปใช ้      

5. การวดัและการประเมินผล      

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

5.2 แบบทดสอบวดัความรู้ผูเ้รียนไดจ้ริง      

5.3 แบบประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงานที�กาํหนดให้ 
สามารถวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นกระบวนการ และ
กิจนิสัยการปฏิบติังานของผูเ้รียนไดจ้ริง 

     

5.4 การวดัคุณภาพผลงาน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนที�ชดัเจน  
 เป็นขั&นตอนและใชม้าตรฐานเดียวกนั  

     

5.5 ผูเ้รียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ที�สูงขึ&น จากการวดั 
 และประเมินผลการเรียนรู้ต่อเนื�อง  
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แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
ชุดที� 4  ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อชุดฝึกทกัษะฉบบันี&  เป็นส่วนหนึ� งของ                

การศึกษาผลการใชน้วตักรรมทางการศึกษาและการพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เพื�อ
นาํไปใช้ประกอบการจดัการเรียนการสอน (ภาคปฏิบติั) ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ       
ซึ� งจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ�งต่อนกัเรียน ครูผูส้อนและสถานศึกษาต่อไป  

จึงขอความร่วมมือนักเรียน กรอกแบบประเมินให้ครบทุกข้อและตรงตามสภาพจริง        
มากที�สุด  
 

คําชี0แจง โปรดทาํเครื�องหมาย � ในช่องที�ตรงกบัระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนมากที�สุด 
(5 = มากที�สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = นอ้ย   1 = นอ้ยที�สุด)  

 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้      

1.1 สอดคลอ้งกบัเนื&อหา      

1.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้      

1.3 ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทั&งดา้นความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติ 

     

1.4 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถปฏิบติังานไดจ้ริง      

1.5 มีความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

2. เนื0อหา      

2.1 เรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก      

2.2 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

2.3 รูปแบบการนาํเสนอเนื&อหาชดัเจนเขา้ใจง่าย      

2.4 เหมาะสมกบัเวลาที�เรียน      
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รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

2.5 ความยากง่ายของเนื&อหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

3. กจิกรรมการเรียนการสอน      

3.1 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม      

3.2 ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง      

3.3 ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดจ้ริงตามจุดประสงค ์      

3.4 ผูเ้รียนและกลุ่มเป็นผูค้น้หาคาํตอบจากการทาํกิจกรรม  
 ไดด้ว้ยตนเอง 

     

3.5 ผูเ้รียนและกลุ่มทาํกิจกรรมสาํเร็จไดด้ว้ยตนเอง 
 โดยไม่ตอ้งคดัลอกผลงานของผูอื้�น 

     

4. สื�อการเรียนการสอน      

4.1 สอดคลอ้งเหมาะสมกบัเนื&อหา      

4.2 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน      

4.3 ช่วยใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ      

4.4 ช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคไ์ดเ้ร็วขึ&น      

4.5 สะดวกต่อการนาํไปใช ้      

5. การวดัและการประเมินผล      

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

5.2 แบบทดสอบวดัความรู้ผูเ้รียนไดจ้ริง      

5.3 แบบประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงานที�กาํหนดให้ 
สามารถวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นกระบวนการ และ
กิจนิสัยการปฏิบติังานของผูเ้รียนไดจ้ริง 

     

5.4 การวดัคุณภาพผลงาน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนที�ชดัเจน  
 เป็นขั&นตอนและใชม้าตรฐานเดียวกนั  

     

5.5 ผูเ้รียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ที�สูงขึ&น จากการวดั 
 และประเมินผลการเรียนรู้ต่อเนื�อง  
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แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
ชุดที� 5  รีพลัชั�นมอเตอร์ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อชุดฝึกทกัษะฉบบันี&  เป็นส่วนหนึ� งของ                

การศึกษาผลการใชน้วตักรรมทางการศึกษาและการพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เพื�อ
นาํไปใช้ประกอบการจดัการเรียนการสอน (ภาคปฏิบติั) ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ       
ซึ� งจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ�งต่อนกัเรียน ครูผูส้อนและสถานศึกษาต่อไป  

จึงขอความร่วมมือนักเรียน กรอกแบบประเมินให้ครบทุกข้อและตรงตามสภาพจริง        
มากที�สุด  
 

คําชี0แจง โปรดทาํเครื�องหมาย � ในช่องที�ตรงกบัระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนมากที�สุด 
(5 = มากที�สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = นอ้ย   1 = นอ้ยที�สุด)  

 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้      

1.1 สอดคลอ้งกบัเนื&อหา      

1.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้      

1.3 ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทั&งดา้นความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติ 

     

1.4 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถปฏิบติังานไดจ้ริง      

1.5 มีความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

2. เนื0อหา      

2.1 เรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก      

2.2 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

2.3 รูปแบบการนาํเสนอเนื&อหาชดัเจนเขา้ใจง่าย      

2.4 เหมาะสมกบัเวลาที�เรียน      
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รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

2.5 ความยากง่ายของเนื&อหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

3. กจิกรรมการเรียนการสอน      

3.1 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม      

3.2 ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง      

3.3 ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดจ้ริงตามจุดประสงค ์      

3.4 ผูเ้รียนและกลุ่มเป็นผูค้น้หาคาํตอบจากการทาํกิจกรรม  
 ไดด้ว้ยตนเอง 

     

3.5 ผูเ้รียนและกลุ่มทาํกิจกรรมสาํเร็จไดด้ว้ยตนเอง 
 โดยไม่ตอ้งคดัลอกผลงานของผูอื้�น 

     

4. สื�อการเรียนการสอน      

4.1 สอดคลอ้งเหมาะสมกบัเนื&อหา      

4.2 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน      

4.3 ช่วยใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ      

4.4 ช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคไ์ดเ้ร็วขึ&น      

4.5 สะดวกต่อการนาํไปใช ้      

5. การวดัและการประเมินผล      

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

5.2 แบบทดสอบวดัความรู้ผูเ้รียนไดจ้ริง      

5.3 แบบประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงานที�กาํหนดให้ 
สามารถวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นกระบวนการ และ
กิจนิสัยการปฏิบติังานของผูเ้รียนไดจ้ริง 

     

5.4 การวดัคุณภาพผลงาน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนที�ชดัเจน  
 เป็นขั&นตอนและใชม้าตรฐานเดียวกนั  

     

5.5 ผูเ้รียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ที�สูงขึ&น จากการวดั 
 และประเมินผลการเรียนรู้ต่อเนื�อง  
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ภาคผนวก  ค 

แบบประเมนิคุณภาพเครื�องมอืที�ใช้ในการศึกษา และ 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพเครื�องมอืที�ใช้ในการศึกษา 
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แบบประเมินคุณภาพเครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา และผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื�องมือ      
ที�ใชใ้นการศึกษา เรียงตามลาํดบั ดงันี+  

1. แบบประเมินคุณภาพเครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา   

1.1 แบบประเมินมาตรฐานขั+นตน้ของชุดฝึกทกัษะ  
1.2 แบบประเมินดา้นเทคนิคการผลิตของชุดฝึกทกัษะ 
1.3 แบบประเมินดา้นเนื+อหาของคู่มือการใชชุ้ดฝึกทกัษะ 
1.4 แบบประเมินดา้นเนื+อหาของคู่มือนกัเรียน 
1.5 แบบประเมินดา้นเนื+อหาของใบความรู้ 
1.6 แบบประเมินดา้นเนื+อหาของใบงาน 
1.7 แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบประเมินผลการปฏิบติังาน  
1.8 แบบประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนรายขอ้ 
1.9 แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อ  

การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
2. ผลการวเิคราะห์คุณภาพเครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา   

2.1 ผลการวเิคราะห์มาตรฐานขั+นตน้ของชุดฝึกทกัษะ  
2.2 ผลการวเิคราะห์ดา้นเทคนิคการผลิตของชุดฝึกทกัษะ 
2.3 ผลการวเิคราะห์ดา้นเนื+อหาของคู่มือการใชชุ้ดฝึกทกัษะ 
2.4 ผลการวเิคราะห์ดา้นเนื+อหาของคู่มือนกัเรียน 
2.5 ผลการวเิคราะห์ดา้นเนื+อหาของใบความรู้ 
2.6 ผลการวเิคราะห์ดา้นเนื+อหาของใบงาน 
2.7 ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของแบบประเมินผลการปฏิบติังาน  
2.8 ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนรายขอ้ 
2.9 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน              

ที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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ส่วนที� 1 
แบบประเมนิคุณภาพเครื�องมอืที�ใช้ในการศึกษา 
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ส่วนที� 1.1 
แบบประเมนิมาตรฐานขั'นต้น 

ของชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบประเมินมาตรฐานขั'นต้น 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  1  ซิงเกลิเฟสมอเตอร์ 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพชุดฝึกทกัษะตาม

ขอ้กาํหนดขั.นตน้ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอนประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ 
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องประเมินผลตามความคิดเห็น 

 
หัวข้อพจิารณา ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

1. มาตรฐานทั�วไป    

1.1 สอดคลอ้งและตรงตามหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  

1.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ8 ทางปัญญา   

1.3 มีรายละเอียดวสัดุ / หรือคู่มือผูเ้รียน / คู่มือครู /  
 คู่มือทางเทคนิค / คู่มือการใชง้าน เอกสารคาํแนะนาํ 

  

1.4 ไม่ขดัต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม 
 และความมั�นคงของชาติ 

  

1.5 มีความมั�นคงแขง็แรง   

2. มาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื�อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์)   

2.1 มีลกัษณะเป็นสื�อ 3 มิติ   

2.2 มีชิ.นส่วนโดยรวมที�บอกรายละเอียด ที�ระบุแยกออก 
 จากกนั หรือประกอบเขา้ดว้ยกนั หรือเคลื�อนไหวได ้ 
 หรือสร้างสรรคเ์ป็นชิ.นงานใหม่ๆ ได ้

  

2.3 มีขนาด นํ.าหนกั เหมาะสมกบัการใชง้าน   

2.4 ใชว้สัดุเหมือน หรือคลา้ยของจริง   

2.5 มีขนาด รูปร่าง ที�สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั   

2.6 มีสีสัน/กระบวนการ น่าสนใจ   
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หัวข้อพจิารณา ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

2.7 สามารถตรวจปรับความเขา้ใจกบัของจริงได ้   

2.8 มีความคงทนถาวร   

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินมาตรฐานขั'นต้น 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  2   คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพชุดฝึกทกัษะตาม

ขอ้กาํหนดขั.นตน้ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอนประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ 
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องประเมินผลตามความคิดเห็น 

 
หัวข้อพจิารณา ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

1. มาตรฐานทั�วไป    

1.1 สอดคลอ้งและตรงตามหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  

1.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ8 ทางปัญญา   

1.3 มีรายละเอียดวสัดุ / หรือคู่มือผูเ้รียน / คู่มือครู /  
 คู่มือทางเทคนิค / คู่มือการใชง้าน เอกสารคาํแนะนาํ 

  

1.4 ไม่ขดัต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม 
 และความมั�นคงของชาติ 

  

1.5 มีความมั�นคงแขง็แรง   

2. มาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื�อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์)   

2.1 มีลกัษณะเป็นสื�อ 3 มิติ   

2.2 มีชิ.นส่วนโดยรวมที�บอกรายละเอียด ที�ระบุแยกออก 
 จากกนั หรือประกอบเขา้ดว้ยกนั หรือเคลื�อนไหวได ้ 
 หรือสร้างสรรคเ์ป็นชิ.นงานใหม่ๆ ได ้

  

2.3 มีขนาด นํ.าหนกั เหมาะสมกบัการใชง้าน   

2.4 ใชว้สัดุเหมือน หรือคลา้ยของจริง   

2.5 มีขนาด รูปร่าง ที�สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั   

2.6 มีสีสัน/กระบวนการ น่าสนใจ   
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หัวข้อพจิารณา ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

2.7 สามารถตรวจปรับความเขา้ใจกบัของจริงได ้   

2.8 มีความคงทนถาวร   

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินมาตรฐานขั'นต้น 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  3   เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 

คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพชุดฝึกทกัษะตาม
ขอ้กาํหนดขั.นตน้ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอนประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ 
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องประเมินผลตามความคิดเห็น 

 
หัวข้อพจิารณา ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

1. มาตรฐานทั�วไป    

1.1 สอดคลอ้งและตรงตามหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  

1.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ8 ทางปัญญา   

1.3 มีรายละเอียดวสัดุ / หรือคู่มือผูเ้รียน / คู่มือครู /  
 คู่มือทางเทคนิค / คู่มือการใชง้าน เอกสารคาํแนะนาํ 

  

1.4 ไม่ขดัต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม 
 และความมั�นคงของชาติ 

  

1.5 มีความมั�นคงแขง็แรง   

2. มาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื�อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์)   

2.1 มีลกัษณะเป็นสื�อ 3 มิติ   

2.2 มีชิ.นส่วนโดยรวมที�บอกรายละเอียด ที�ระบุแยกออก 
 จากกนั หรือประกอบเขา้ดว้ยกนั หรือเคลื�อนไหวได ้ 
 หรือสร้างสรรคเ์ป็นชิ.นงานใหม่ๆ ได ้

  

2.3 มีขนาด นํ.าหนกั เหมาะสมกบัการใชง้าน   

2.4 ใชว้สัดุเหมือน หรือคลา้ยของจริง   

2.5 มีขนาด รูปร่าง ที�สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั   

2.6 มีสีสัน/กระบวนการ น่าสนใจ   
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หัวข้อพจิารณา ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

2.7 สามารถตรวจปรับความเขา้ใจกบัของจริงได ้   

2.8 มีความคงทนถาวร   

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินมาตรฐานขั'นต้น 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  4  ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพชุดฝึกทกัษะตาม

ขอ้กาํหนดขั.นตน้ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอนประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ 
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องประเมินผลตามความคิดเห็น 

 
หัวข้อพจิารณา ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

1. มาตรฐานทั�วไป    

1.1 สอดคลอ้งและตรงตามหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  

1.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ8 ทางปัญญา   

1.3 มีรายละเอียดวสัดุ / หรือคู่มือผูเ้รียน / คู่มือครู /  
 คู่มือทางเทคนิค / คู่มือการใชง้าน เอกสารคาํแนะนาํ 

  

1.4 ไม่ขดัต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม 
 และความมั�นคงของชาติ 

  

1.5 มีความมั�นคงแขง็แรง   

2. มาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื�อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์)   

2.1 มีลกัษณะเป็นสื�อ 3 มิติ   

2.2 มีชิ.นส่วนโดยรวมที�บอกรายละเอียด ที�ระบุแยกออก 
 จากกนั หรือประกอบเขา้ดว้ยกนั หรือเคลื�อนไหวได ้ 
 หรือสร้างสรรคเ์ป็นชิ.นงานใหม่ๆ ได ้

  

2.3 มีขนาด นํ.าหนกั เหมาะสมกบัการใชง้าน   

2.4 ใชว้สัดุเหมือน หรือคลา้ยของจริง   

2.5 มีขนาด รูปร่าง ที�สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั   

2.6 มีสีสัน/กระบวนการ น่าสนใจ   
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หัวข้อพจิารณา ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

2.7 สามารถตรวจปรับความเขา้ใจกบัของจริงได ้   

2.8 มีความคงทนถาวร   

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินมาตรฐานขั'นต้น 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  5  รีพลัชั�นมอเตอร์ 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพชุดฝึกทกัษะตาม

ขอ้กาํหนดขั.นตน้ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอนประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ 
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องประเมินผลตามความคิดเห็น 

 
หัวข้อพจิารณา ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

1. มาตรฐานทั�วไป    

1.1 สอดคลอ้งและตรงตามหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  

1.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ8 ทางปัญญา   

1.3 มีรายละเอียดวสัดุ / หรือคู่มือผูเ้รียน / คู่มือครู /  
 คู่มือทางเทคนิค / คู่มือการใชง้าน เอกสารคาํแนะนาํ 

  

1.4 ไม่ขดัต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม 
 และความมั�นคงของชาติ 

  

1.5 มีความมั�นคงแขง็แรง   

2. มาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื�อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์)   

2.1 มีลกัษณะเป็นสื�อ 3 มิติ   

2.2 มีชิ.นส่วนโดยรวมที�บอกรายละเอียด ที�ระบุแยกออก 
 จากกนั หรือประกอบเขา้ดว้ยกนั หรือเคลื�อนไหวได ้ 
 หรือสร้างสรรคเ์ป็นชิ.นงานใหม่ๆ ได ้

  

2.3 มีขนาด นํ.าหนกั เหมาะสมกบัการใชง้าน   

2.4 ใชว้สัดุเหมือน หรือคลา้ยของจริง   

2.5 มีขนาด รูปร่าง ที�สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั   

2.6 มีสีสัน/กระบวนการ น่าสนใจ   
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หัวข้อพจิารณา ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

2.7 สามารถตรวจปรับความเขา้ใจกบัของจริงได ้   

2.8 มีความคงทนถาวร   

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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ส่วนที� 1.2 
แบบประเมนิด้านเทคนิคการผลติ 

ของชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบประเมินด้านเทคนิคการผลติ 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  1   ซิงเกลิเฟสมอเตอร์ 
 

คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิต 
ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดทําเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมิน
ตามความคิดเห็น  (มากที�สุด = 5    มาก = 4    ปานกลาง = 3    นอ้ย = 2    นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. ตัวสื�อ      

 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีความทนัสมยั      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน      

1.4 ลกัษณะถูกตอ้งตรงตามเนื.อหา      

1.5 สามารถแสดงผลไดถู้กตอ้ง       

2. ภาษา      

2.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

2.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

3. ลกัษณะทางกายภาพ      

3.1 มีความคงทนแขง็แรง      

3.2 เหมาะสมกบัการใชง้าน      

3.3 มีความปลอดภยัในการใชง้าน      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. ความสะดวกในการนําไปใช้  การจัดเกบ็และ 
 บํารุงรักษา 
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ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินด้านเทคนิคการผลติ 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  2   คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 

คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิต 
ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดทําเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมิน
ตามความคิดเห็น  (มากที�สุด = 5    มาก = 4    ปานกลาง = 3    นอ้ย = 2    นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. ตัวสื�อ      

 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีความทนัสมยั      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน      

1.4 ลกัษณะถูกตอ้งตรงตามเนื.อหา      

1.5 สามารถแสดงผลไดถู้กตอ้ง       

2. ภาษา      

2.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

2.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

3. ลกัษณะทางกายภาพ      

3.1 มีความคงทนแขง็แรง      

3.2 เหมาะสมกบัการใชง้าน      

3.3 มีความปลอดภยัในการใชง้าน      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. ความสะดวกในการนําไปใช้  การจัดเกบ็และ 
 บํารุงรักษา 
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ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 
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(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมินด้านเทคนิคการผลติ 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  3   เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 

คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิต 
ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดทําเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมิน
ตามความคิดเห็น  (มากที�สุด = 5    มาก = 4    ปานกลาง = 3    นอ้ย = 2    นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. ตัวสื�อ      

 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีความทนัสมยั      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน      

1.4 ลกัษณะถูกตอ้งตรงตามเนื.อหา      

1.5 สามารถแสดงผลไดถู้กตอ้ง       

2. ภาษา      

2.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

2.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

3. ลกัษณะทางกายภาพ      

3.1 มีความคงทนแขง็แรง      

3.2 เหมาะสมกบัการใชง้าน      

3.3 มีความปลอดภยัในการใชง้าน      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. ความสะดวกในการนําไปใช้  การจัดเกบ็และ 
 บํารุงรักษา 
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ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินด้านเทคนิคการผลติ 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  4   ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
 

คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิต 
ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดทําเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมิน
ตามความคิดเห็น  (มากที�สุด = 5    มาก = 4    ปานกลาง = 3    นอ้ย = 2    นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. ตัวสื�อ      

 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีความทนัสมยั      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน      

1.4 ลกัษณะถูกตอ้งตรงตามเนื.อหา      

1.5 สามารถแสดงผลไดถู้กตอ้ง       

2. ภาษา      

2.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

2.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

3. ลกัษณะทางกายภาพ      

3.1 มีความคงทนแขง็แรง      

3.2 เหมาะสมกบัการใชง้าน      

3.3 มีความปลอดภยัในการใชง้าน      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. ความสะดวกในการนําไปใช้  การจัดเกบ็และ 
 บํารุงรักษา 
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ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินด้านเทคนิคการผลติ 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  5   รีพลัชั�นมอเตอร์ 
 

คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิต 
ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดทําเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมิน
ตามความคิดเห็น  (มากที�สุด = 5    มาก = 4    ปานกลาง = 3    นอ้ย = 2    นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. ตัวสื�อ      

 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีความทนัสมยั      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน      

1.4 ลกัษณะถูกตอ้งตรงตามเนื.อหา      

1.5 สามารถแสดงผลไดถู้กตอ้ง       

2. ภาษา      

2.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

2.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

3. ลกัษณะทางกายภาพ      

3.1 มีความคงทนแขง็แรง      

3.2 เหมาะสมกบัการใชง้าน      

3.3 มีความปลอดภยัในการใชง้าน      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. ความสะดวกในการนําไปใช้  การจัดเกบ็และ 
 บํารุงรักษา 

     

 



477 
 

ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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ผูป้ระเมิน 
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ส่วนที� 1.3 
แบบประเมนิด้านเนื'อหา 

ของคู่มอืการใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ของคู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  1   ซิงเกลิเฟสมอเตอร์ 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดทําเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมิน
ตามความคิดเห็น  (มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ของคู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  2   คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดทําเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมิน
ตามความคิดเห็น  (มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ของคู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  3   เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดทําเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมิน
ตามความคิดเห็น  (มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ของคู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  4   ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดทําเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมิน
ตามความคิดเห็น  (มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ของคู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  5   รีพลัชั�นมอเตอร์ 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดทําเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมิน
ตามความคิดเห็น  (มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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ส่วนที� 1.4 
แบบประเมนิด้านเนื'อหา 

ของคู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ของคู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  1   ซิงเกลิเฟสมอเตอร์ 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดทําเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมิน
ตามความคิดเห็น  (มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ของคู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  2   คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดทําเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมิน
ตามความคิดเห็น  (มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ของคู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  3   เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดทําเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมิน
ตามความคิดเห็น  (มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ของคู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  4   ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดทําเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมิน
ตามความคิดเห็น  (มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ของคู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  5   รีพลัชั�นมอเตอร์ 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดทําเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมิน
ตามความคิดเห็น  (มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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ส่วนที� 1.5 
แบบประเมนิด้านเนื'อหา 

ของใบความรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบความรู้ที� 1  เรื�อง สปลติเฟสมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบความรู้ที�  2  เรื�อง คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบความรู้ที�  3  เรื�อง เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบความรู้ที�  4  เรื�อง ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบความรู้ที�  5  เรื�อง รีพลัชั�นมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
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ส่วนที� 1.6 
แบบประเมนิด้านเนื'อหา 

ของใบงานประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบงานที� 1 เรื�อง การต่อวงจรสปลติเฟสมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบงานที� 2 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของสปลติเฟสมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบงานที� 3 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบงานที� 4 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบงานที� 5 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบงานที� 6 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไข 

ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบงานที� 7 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบงานที� 8 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบงานที� 9 เรื�อง การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบงานที� 10 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของเช็ดเด็ดโพล มอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบงานที� 11 เรื�อง การต่อวงจรยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 

     



533 
 

ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



534 
 

แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบงานที� 12 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของยูนิเวอร์แซล มอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบงานที� 13 เรื�อง การต่อวงจรรีพลัชั�นมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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แบบประเมินด้านเนื'อหา 
ใบงานที� 14 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของรีพลัชั�นมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินคุณภาพด้านเนื.อหาและ             

การสื�อความหมาย ของสื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
สื�อที�ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด  
โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินตามความคิดเห็น   
(มากที�สุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   นอ้ย = 2   นอ้ยที�สุด = 1)    

 

หัวข้อพจิารณา 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนําเสนอเนื'อหา       

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้      

1.2 มีขั.นตอนจากง่ายไปหายาก      

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

1.4 มีความทนัสมยั      

1.5 มีความชดัเจนของเนื.อหา      

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา      

2. ภาพ      

2.1 สื�อความหมายไดต้รงตามเนื.อหา      

2.2 เขา้ใจง่าย      

3. ภาษา      

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย      

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม      

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของผู้เรียน      

5. การประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
 การเรียนรู้ 
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ส่วนที� 1.7 
แบบประเมนิความสอดคล้องของแบบประเมนิผลการปฏบัิติงาน 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 1 เรื�อง การต่อวงจรสปลติเฟสมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญ ประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินที�ปรากฏใน

แบบประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
1 เฟส  เพื�อวดัผลการปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที�กาํหนด  
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี' 

+1 รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์�ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

 
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)     

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื.นฐานไดถู้กตอ้ง     

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั.นตอนไดถู้กตอ้ง     

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม     

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit)     

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน     

2.2 มีความสนใจและตั.งใจขณะปฏิบติังาน     

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน     

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน     

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน     
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

3. ผลงาน (Product)     

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในสปลิตเฟสมอเตอร์และ 
การเริ�มเดิน 

   
 

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 

   
 

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์     

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์     

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง     

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 2  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหาของสปลติเฟสมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญ ประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินที�ปรากฏใน

แบบประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
1 เฟส  เพื�อวดัผลการปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที�กาํหนด  
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี' 

+1 รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์�ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

 
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)     

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื.นฐานไดถู้กตอ้ง     

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั.นตอนไดถู้กตอ้ง     

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม     

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit)     

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน     

2.2 มีความสนใจและตั.งใจขณะปฏิบติังาน     

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน     

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน     

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน     
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

3. ผลงาน (Product)     

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่หมุน     

3.2 การแกไ้ขปัญหาของสปลิตเฟสมอเตอร์     

3.3 การอ่านค่าที�วดัจากเครื�องวดัไฟฟ้า     

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า     

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง     

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 3 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญ ประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินที�ปรากฏใน

แบบประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
1 เฟส  เพื�อวดัผลการปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที�กาํหนด  
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี' 

+1 รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์�ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

 
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)     

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื.นฐานไดถู้กตอ้ง     

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั.นตอนไดถู้กตอ้ง     

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม     

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit)     

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน     

2.2 มีความสนใจและตั.งใจขณะปฏิบติังาน     

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน     

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน     

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน     
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

3. ผลงาน (Product)     

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์
และการเริ�มเดิน 

   
 

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 

   
 

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์     

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์     

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง     

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 4  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหา 

ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
 

คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญ ประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินที�ปรากฏใน
แบบประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
1 เฟส  เพื�อวดัผลการปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที�กาํหนด  
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี' 

+1 รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์�ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)     

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื.นฐานไดถู้กตอ้ง     

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั.นตอนไดถู้กตอ้ง     

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม     

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit)     

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน     

2.2 มีความสนใจและตั.งใจขณะปฏิบติังาน     

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน     

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน     

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน     
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

3. ผลงาน (Product)     

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่หมุน     

3.2 การแกไ้ขปัญหาของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์     

3.3 การอ่านค่าที�วดัจากเครื�องวดัไฟฟ้า     

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า     

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง     

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 5 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญ ประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินที�ปรากฏใน

แบบประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
1 เฟส  เพื�อวดัผลการปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที�กาํหนด  
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี' 

+1 รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์�ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

 
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)     

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื.นฐานไดถู้กตอ้ง     

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั.นตอนไดถู้กตอ้ง     

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม     

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit)     

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน     

2.2 มีความสนใจและตั.งใจขณะปฏิบติังาน     

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน     

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน     

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน     



550 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

3. ผลงาน (Product)     

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์สตาร์ทและ 
รันมอเตอร์และการเริ�มเดิน 

   
 

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 

   
 

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์     

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์     

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง     

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 6  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหา 

ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
 

คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญ ประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินที�ปรากฏใน
แบบประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
1 เฟส  เพื�อวดัผลการปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที�กาํหนด  
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี' 

+1 รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์�ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)     

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื.นฐานไดถู้กตอ้ง     

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั.นตอนไดถู้กตอ้ง     

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม     

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit)     

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน     

2.2 มีความสนใจและตั.งใจขณะปฏิบติังาน     

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน     

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน     

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน     
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

3. ผลงาน (Product)     

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่หมุน     

3.2 การแกไ้ขปัญหาของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์     

3.3 การอ่านค่าที�วดัจากเครื�องวดัไฟฟ้า     

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า     

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง     

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 7 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญ ประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินที�ปรากฏใน

แบบประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
1 เฟส  เพื�อวดัผลการปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที�กาํหนด  
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี' 

+1 รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์�ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

 
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)     

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื.นฐานไดถู้กตอ้ง     

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั.นตอนไดถู้กตอ้ง     

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม     

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit)     

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน     

2.2 มีความสนใจและตั.งใจขณะปฏิบติังาน     

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน     

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน     

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน     
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

3. ผลงาน (Product)     

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์และ 
การเริ�มเดิน 

   
 

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 

   
 

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์     

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์     

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง     

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 8  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหา 

ของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
 

คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญ ประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินที�ปรากฏใน
แบบประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
1 เฟส  เพื�อวดัผลการปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที�กาํหนด  
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี' 

+1 รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์�ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)     

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื.นฐานไดถู้กตอ้ง     

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั.นตอนไดถู้กตอ้ง     

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม     

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit)     

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน     

2.2 มีความสนใจและตั.งใจขณะปฏิบติังาน     

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน     

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน     

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน     
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

3. ผลงาน (Product)     

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่หมุน     

3.2 การแกไ้ขปัญหาของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์     

3.3 การอ่านค่าที�วดัจากเครื�องวดัไฟฟ้า     

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า     

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง     

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 9 เรื�อง การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญ ประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินที�ปรากฏใน

แบบประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
1 เฟส  เพื�อวดัผลการปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที�กาํหนด  
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี' 

+1 รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์�ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

 
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)     

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื.นฐานไดถู้กตอ้ง     

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั.นตอนไดถู้กตอ้ง     

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม     

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit)     

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน     

2.2 มีความสนใจและตั.งใจขณะปฏิบติังาน     

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน     

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน     

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน     
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

3. ผลงาน (Product)     

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์และ 
การเริ�มเดิน 

   
 

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 

   
 

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์     

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์     

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง     

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 10  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหาของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญ ประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินที�ปรากฏใน

แบบประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
1 เฟส  เพื�อวดัผลการปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที�กาํหนด  
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี' 

+1 รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์�ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

 
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)     

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื.นฐานไดถู้กตอ้ง     

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั.นตอนไดถู้กตอ้ง     

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม     

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit)     

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน     

2.2 มีความสนใจและตั.งใจขณะปฏิบติังาน     

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน     

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน     

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน     
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

3. ผลงาน (Product)     

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่หมุน     

3.2 การแกไ้ขปัญหาของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์     

3.3 การอ่านค่าที�วดัจากเครื�องวดัไฟฟ้า     

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า     

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง     

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 11 เรื�อง การต่อวงจรยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญ ประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินที�ปรากฏใน

แบบประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
1 เฟส  เพื�อวดัผลการปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที�กาํหนด  
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี' 

+1 รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์�ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

 
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)     

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื.นฐานไดถู้กตอ้ง     

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั.นตอนไดถู้กตอ้ง     

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม     

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit)     

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน     

2.2 มีความสนใจและตั.งใจขณะปฏิบติังาน     

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน     

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน     

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน     
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

3. ผลงาน (Product)     

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในยนิูเวอร์แซลมอเตอร์และ 
การเริ�มเดิน 

   
 

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 

   
 

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์     

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์     

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง     

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 12  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหาของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญ ประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินที�ปรากฏใน

แบบประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
1 เฟส  เพื�อวดัผลการปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที�กาํหนด  
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี' 

+1 รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์�ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

 
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)     

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื.นฐานไดถู้กตอ้ง     

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั.นตอนไดถู้กตอ้ง     

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม     

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit)     

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน     

2.2 มีความสนใจและตั.งใจขณะปฏิบติังาน     

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน     

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน     

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน     



564 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

3. ผลงาน (Product)     

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่หมุน     

3.2 การแกไ้ขปัญหาของยนิูเวอร์แซลมอเตอร์      

3.3 การอ่านค่าที�วดัจากเครื�องวดัไฟฟ้า     

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า     

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง     

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 13 เรื�อง การต่อวงจรรีพลัชั�นมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญ ประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินที�ปรากฏใน

แบบประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
1 เฟส  เพื�อวดัผลการปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที�กาํหนด  
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี' 

+1 รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์�ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

 
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)     

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื.นฐานไดถู้กตอ้ง     

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั.นตอนไดถู้กตอ้ง     

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม     

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit)     

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน     

2.2 มีความสนใจและตั.งใจขณะปฏิบติังาน     

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน     

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน     

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน     
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

3. ผลงาน (Product)     

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในรีพลัชั�นมอเตอร์ และ 
การเริ�มเดิน 

   
 

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการหมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 

   
 

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์     

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์     

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง     

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ผูป้ระเมิน 

........../........./......... 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 14  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหาของรีพลัชั�นมอเตอร์ 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญ ประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินที�ปรากฏใน

แบบประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
1 เฟส  เพื�อวดัผลการปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที�กาํหนด  
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี' 

+1 รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์�ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

 
โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process)     

1.1 จดัเตรียมเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.2 ใชเ้ครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง     

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎีพื.นฐานไดถู้กตอ้ง     

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั.นตอนไดถู้กตอ้ง     

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบรัดกุม     

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit)     

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน     

2.2 มีความสนใจและตั.งใจขณะปฏิบติังาน     

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน     

2.4 มีความซื�อสัตยข์ณะปฏิบติังาน     

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน     
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

3. ผลงาน (Product)     

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่หมุน     

3.2 การแกไ้ขปัญหาของรีพลัชั�นมอเตอร์      

3.3 การอ่านค่าที�วดัจากเครื�องวดัไฟฟ้า     

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า     

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง     

 
ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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ผูป้ระเมิน 
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ส่วนที� 1.8 
แบบประเมนิความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน 

โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



570 
 

แบบประเมนิความสอดคล้องของข้อสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน 
โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบ 

ที�จะใช้วดัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อ
วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที�กาํหนด 
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพข้อสอบรายข้อ ดังนี' 

+1 ขอ้สอบขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  0 ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ 
–1   แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

ข้อสอบ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

ฉบับที� 1 เรื�อง สปลติเฟสมอเตอร์     

ขอ้ที�  1     

ขอ้ที�  2     

ขอ้ที�  3     

ขอ้ที�  4     

ขอ้ที�  5     

ขอ้ที�  6     

ขอ้ที�  7     

ขอ้ที�  8     

ขอ้ที�  9     

ขอ้ที�  10     
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ข้อสอบ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

ฉบับที� 2 เรื�อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์     

ขอ้ที�  1     

ขอ้ที�  2     

ขอ้ที�  3     

ขอ้ที�  4     

ขอ้ที�  5     

ขอ้ที�  6     

ขอ้ที�  7     

ขอ้ที�  8     

ขอ้ที�  9     

ขอ้ที�  10     

ฉบับที� 3 เรื�อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์     

ขอ้ที�  1     

ขอ้ที�  2     

ขอ้ที�  3     

ขอ้ที�  4     

ขอ้ที�  5     

ขอ้ที�  6     

ขอ้ที�  7     

ขอ้ที�  8     

ขอ้ที�  9     

ขอ้ที�  10     
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ข้อสอบ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

ฉบับที� 4 เรื�อง  ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์     

ขอ้ที�  1     

ขอ้ที�  2     

ขอ้ที�  3     

ขอ้ที�  4     

ขอ้ที�  5     

ขอ้ที�  6     

ขอ้ที�  7     

ขอ้ที�  8     

ขอ้ที�  9     

ขอ้ที�  10     

ฉบับที� 5 เรื�อง  รีพลัชั�นมอเตอร์     

ขอ้ที�  1     

ขอ้ที�  2     

ขอ้ที�  3     

ขอ้ที�  4     

ขอ้ที�  5     

ขอ้ที�  6     

ขอ้ที�  7     

ขอ้ที�  8     

ขอ้ที�  9     

ขอ้ที�  10     
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ความคิดเห็นอื�นๆ ............................................................................................................................... 
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ส่วนที� 1.9 
แบบประเมนิความสอดคล้อง 

ของแบบประเมนิความพงึพอใจของนักเรียนที�มต่ีอการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบประเมินความสอดคล้อง 
ของแบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
 
คําชี'แจง  ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ชี�ยวชาญ ประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที�ปรากฏ      

ในแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทกัษะ
การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส   
โดยกาํหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี' 

+1 รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคที์�ตอ้งการวดั 
  0 ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นวดัไดต้รงตามจุดประสงคห์รือไม่ 
–1   แน่ใจวา่รายการประเมินขอ้นั.นไม่สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค ์

โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้     

1.1 สอดคลอ้งกบัเนื.อหา     

1.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้     

1.3 ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทั.งดา้นความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติ 

    

1.4 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถปฏิบติังานไดจ้ริง     

1.5 มีความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน     

2. เนื'อหา     

2.1 เรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก     

2.2 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้     

2.3 รูปแบบการนาํเสนอเนื.อหาชดัเจนเขา้ใจง่าย     

2.4 เหมาะสมกบัเวลาที�เรียน     

2.5 ความยากง่ายของเนื.อหาเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน     
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 –1 

3. กจิกรรมการเรียนการสอน     

3.1 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม     

3.2 ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง     

3.3 ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดจ้ริงตามจุดประสงค ์     

3.4 ผูเ้รียนและกลุ่มเป็นผูค้น้หาคาํตอบจากการทาํกิจกรรม  
 ไดด้ว้ยตนเอง 

    

3.5 ผูเ้รียนและกลุ่มทาํกิจกรรมสาํเร็จไดด้ว้ยตนเอง 
 โดยไม่ตอ้งคดัลอกผลงานของผูอื้�น 

    

4. สื�อการเรียนการสอน     

4.1 สอดคลอ้งเหมาะสมกบัเนื.อหา     

4.2 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน     

4.3 ช่วยใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ     

4.4 ช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคไ์ดเ้ร็วขึ.น     

4.5 สะดวกต่อการนาํไปใช ้     

5. การวดัและการประเมินผล     

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้     

5.2 แบบทดสอบวดัความรู้ผูเ้รียนไดจ้ริง     

5.3 แบบประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงานที�กาํหนดให้ 
สามารถวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นกระบวนการ และ
กิจนิสัยการปฏิบติังานของผูเ้รียนไดจ้ริง 

    

5.4 การวดัคุณภาพผลงาน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนที�ชดัเจน  
 เป็นขั.นตอนและใชม้าตรฐานเดียวกนั  

    

5.5 ผูเ้รียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ที�สูงขึ.น จากการวดั 
 และประเมินผลการเรียนรู้ต่อเนื�อง  
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ส่วนที� 2 
ผลการวเิคราะห์คุณภาพเครื�องมอืที�ใช้ในการศึกษา 
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ส่วนที� 2.1 
ผลการวเิคราะห์มาตรฐานขั)นต้น 

ของชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบประเมินมาตรฐานขั)นต้น 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  1  ซิงเกลิเฟสมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกทกัษะตามขอ้กาํหนดขั�นตน้ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอนประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ 
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า 
IOC 

คนที� 
1 

คนที� 
2 

คนที� 
3 

คนที� 
4 

คนที� 
5 

1. มาตรฐานทั�วไป 

1.1 สอดคลอ้งและตรงตาม
หลกัสูตรการเรียนการสอนของ
สาํนกังานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ4 ทาง
ปัญญา 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 มีรายละเอียดวสัดุ / หรือ
คู่มือผูเ้รียน / คู่มือครู / คู่มือทาง
เทคนิค / คู่มือการใชง้าน เอกสาร
คาํแนะนาํ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ไม่ขดัต่อศีลธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม
และความมั"นคงของชาติ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 มีความมั"นคงแขง็แรง 1 1 1 1 1 5 1.00 

2. มาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื"อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) 

2.1 มีลกัษณะเป็นสื"อ 3 มิติ 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีชิ�นส่วนโดยรวมที"บอก
รายละเอียด ที"ระบุแยกออกจากกนั 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า 
IOC 

คนที� 
1 

คนที� 
2 

คนที� 
3 

คนที� 
4 

คนที� 
5 

หรือประกอบเขา้ดว้ยกนั หรือ
เคลื"อนไหวได ้หรือสร้างสรรคเ์ป็น
ชิ�นงานใหม่ๆ ได ้

2.3 มีขนาด นํ�าหนกั เหมาะสม
กบัการใชง้าน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 ใชว้สัดุเหมือน หรือคลา้ย
ของจริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีขนาด รูปร่าง ที"สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.6 มีสีสัน/กระบวนการ
น่าสนใจ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.7 สามารถตรวจปรับความ
เขา้ใจกบัของจริงได ้

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.8 มีความคงทนถาวร 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินมาตรฐานขั)นต้น 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  2   คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกทกัษะตามขอ้กาํหนดขั�นตน้ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอนประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ 
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า 
IOC 

คนที� 
1 

คนที� 
2 

คนที� 
3 

คนที� 
4 

คนที� 
5 

1. มาตรฐานทั�วไป 

1.1 สอดคลอ้งและตรงตาม
หลกัสูตรการเรียนการสอนของ
สาํนกังานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ4 ทาง
ปัญญา 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 มีรายละเอียดวสัดุ / หรือ
คู่มือผูเ้รียน / คู่มือครู / คู่มือทาง
เทคนิค / คู่มือการใชง้าน เอกสาร
คาํแนะนาํ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ไม่ขดัต่อศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม
และความมั"นคงของชาติ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 มีความมั"นคงแขง็แรง 1 1 1 1 1 5 1.00 

2. มาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื"อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) 

2.1 มีลกัษณะเป็นสื"อ 3 มิติ 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีชิ�นส่วนโดยรวมที"บอก
รายละเอียด ที"ระบุแยกออกจากกนั 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า 
IOC 

คนที� 
1 

คนที� 
2 

คนที� 
3 

คนที� 
4 

คนที� 
5 

หรือประกอบเขา้ดว้ยกนั หรือ
เคลื"อนไหวได ้หรือสร้างสรรคเ์ป็น
ชิ�นงานใหม่ๆ ได ้

2.3 มีขนาด นํ�าหนกั เหมาะสม
กบัการใชง้าน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 ใชว้สัดุเหมือน หรือคลา้ย
ของจริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีขนาด รูปร่าง ที"สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.6 มีสีสัน/กระบวนการ 
น่าสนใจ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.7 สามารถตรวจปรับความ
เขา้ใจกบัของจริงได ้

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.8 มีความคงทนถาวร 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินมาตรฐานขั)นต้น 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  3   เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกทกัษะตามขอ้กาํหนดขั�นตน้ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอนประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ 
 

หัวข้อพจิารณา 

ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 
คะแนน

รวม 
ค่า 

IOC 
คนที� 

1 
คนที� 

2 
คนที� 

3 
คนที� 

4 
คนที� 

5 

1. มาตรฐานทั�วไป 

1.1 สอดคลอ้งและตรงตาม
หลกัสูตรการเรียนการสอนของ
สาํนกังานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ4 ทาง
ปัญญา 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 มีรายละเอียดวสัดุ / หรือ
คู่มือผูเ้รียน / คู่มือครู / คู่มือทาง
เทคนิค / คู่มือการใชง้าน เอกสาร
คาํแนะนาํ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ไม่ขดัต่อศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม
และความมั"นคงของชาติ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 มีความมั"นคงแขง็แรง 1 1 1 1 1 5 1.00 

2. มาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื"อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) 

2.1 มีลกัษณะเป็นสื"อ 3 มิติ 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีชิ�นส่วนโดยรวมที"บอก
รายละเอียด ที"ระบุแยกออกจากกนั 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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หัวข้อพจิารณา 

ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 
คะแนน

รวม 
ค่า 

IOC 
คนที� 

1 
คนที� 

2 
คนที� 

3 
คนที� 

4 
คนที� 

5 
หรือประกอบเขา้ดว้ยกนั หรือ
เคลื"อนไหวได ้หรือสร้างสรรคเ์ป็น
ชิ�นงานใหม่ๆ ได ้

2.3 มีขนาด นํ�าหนกัเหมาะสม
กบัการใชง้าน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 ใชว้สัดุเหมือน หรือคลา้ย
ของจริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีขนาด รูปร่าง ที"สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.6 มีสีสัน/กระบวนการ 
น่าสนใจ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.7 สามารถตรวจปรับความ
เขา้ใจกบัของจริงได ้

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.8 มีความคงทนถาวร 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินมาตรฐานขั)นต้น 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  4  ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกทกัษะตามขอ้กาํหนดขั�นตน้ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอนประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ 
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า 
IOC 

คนที� 
1 

คนที� 
2 

คนที� 
3 

คนที� 
4 

คนที� 
5 

1. มาตรฐานทั�วไป 

1.1 สอดคลอ้งและตรงตาม
หลกัสูตรการเรียนการสอนของ
สาํนกังานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ4 ทาง
ปัญญา 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 มีรายละเอียดวสัดุ / หรือ
คู่มือผูเ้รียน / คู่มือครู / คู่มือทาง
เทคนิค / คู่มือการใชง้าน เอกสาร
คาํแนะนาํ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ไม่ขดัต่อศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม
และความมั"นคงของชาติ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 มีความมั"นคงแขง็แรง 1 1 1 1 1 5 1.00 

2. มาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื"อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) 

2.1 มีลกัษณะเป็นสื"อ 3 มิติ 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีชิ�นส่วนโดยรวมที"บอก
รายละเอียด ที"ระบุแยกออกจากกนั 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า 
IOC 

คนที� 
1 

คนที� 
2 

คนที� 
3 

คนที� 
4 

คนที� 
5 

หรือประกอบเขา้ดว้ยกนั หรือ
เคลื"อนไหวได ้หรือสร้างสรรคเ์ป็น
ชิ�นงานใหม่ๆ ได ้

2.3 มีขนาด นํ�าหนกั 
เหมาะสมกบัการใชง้าน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 ใชว้สัดุเหมือน หรือคลา้ย
ของจริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีขนาด รูปร่าง ที"สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.6 มีสีสัน/กระบวนการ 
น่าสนใจ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.7 สามารถตรวจปรับความ
เขา้ใจกบัของจริงได ้

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.8 มีความคงทนถาวร 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินมาตรฐานขั)นต้น 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  5  รีพลัชั�นมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกทกัษะตามขอ้กาํหนดขั�นตน้ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอนประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ 
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า 
IOC 

คนที� 
1 

คนที� 
2 

คนที� 
3 

คนที� 
4 

คนที� 
5 

1. มาตรฐานทั�วไป 

1.1 สอดคลอ้งและตรงตาม
หลกัสูตรการเรียนการสอนของ
สาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ4 ทาง
ปัญญา 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 มีรายละเอียดวสัดุ / หรือ
คู่มือผูเ้รียน / คู่มือครู / คู่มือทาง
เทคนิค / คู่มือการใชง้าน เอกสาร
คาํแนะนาํ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ไม่ขดัต่อศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม
และความมั"นคงของชาติ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 มีความมั"นคงแขง็แรง 1 1 1 1 1 5 1.00 

2. มาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื"อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) 

2.1 มีลกัษณะเป็นสื"อ 3 มิติ 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีชิ�นส่วนโดยรวมที"บอก
รายละเอียด ที"ระบุแยกออกจากกนั 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า 
IOC 

คนที� 
1 

คนที� 
2 

คนที� 
3 

คนที� 
4 

คนที� 
5 

หรือประกอบเขา้ดว้ยกนั หรือ
เคลื"อนไหวได ้หรือสร้างสรรคเ์ป็น
ชิ�นงานใหม่ๆ ได ้

2.3 มีขนาด นํ�าหนกั 
เหมาะสมกบัการใชง้าน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 ใชว้สัดุเหมือน หรือคลา้ย
ของจริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีขนาด รูปร่าง ที"สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.6 มีสีสัน/กระบวนการ 
น่าสนใจ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.7 สามารถตรวจปรับความ
เขา้ใจกบัของจริงได ้

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.8 มีความคงทนถาวร 1 1 1 1 1 5 1.00 
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ส่วนที� 2.2 
ผลการวเิคราะห์ด้านเทคนิคการผลติ 

ของชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบประเมินด้านเทคนิคการผลติ 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  1   ซิงเกลิเฟสมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิต ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. ตัวสื�อ 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

5 4 5 5 5 24 4.80 

1.2 มีความทนัสมยั 4 5 5 4 4 22 4.40 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 4 5 4 5 5 23 4.60 

1.4 ลกัษณะถูกตอ้งตรงตามเนื�อหา 5 5 5 4 4 23 4.60 

1.5 สามารถแสดงผลไดถู้กตอ้ง  4 5 4 5 4 22 4.40 

2. ภาษา 

2.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 5 5 4 4 23 4.60 

2.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 4 4 5 5 4 22 4.40 

3. ลกัษณะทางกายภาพ 

3.1 มีความคงทนแขง็แรง 5 4 5 4 4 22 4.40 

3.2 เหมาะสมกบัการใชง้าน 5 5 4 5 4 23 4.60 

3.3 มีความปลอดภยัในการใชง้าน 5 4 4 5 5 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียน
ของผู้เรียน 

5 5 4 5 4 23 4.60 

5. ความสะดวกในการนําไปใช้          
การจัดเกบ็และบํารุงรักษา 

4 5 4 5 4 22 4.40 

โดยรวม 55 56 54 56 51 272 4.53 
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แบบประเมินด้านเทคนิคการผลติ 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  2   คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิต ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. ตัวสื�อ 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

4 4 5 5 4 22 4.40 

1.2 มีความทนัสมยั 5 5 5 5 5 25 5.00 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 5 5 4 5 4 23 4.60 

1.4 ลกัษณะถูกตอ้งตรงตามเนื�อหา 4 4 5 5 5 23 4.60 

1.5 สามารถแสดงผลไดถู้กตอ้ง  5 5 4 5 5 24 4.80 

2. ภาษา 

2.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 4 4 4 4 4 20 4.00 

2.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 4 5 4 5 23 4.60 

3. ลกัษณะทางกายภาพ 

3.1 มีความคงทนแขง็แรง 5 5 4 5 4 23 4.60 

3.2 เหมาะสมกบัการใชง้าน 4 4 5 5 4 22 4.40 

3.3 มีความปลอดภยัในการใชง้าน 5 5 5 4 5 24 4.80 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

4 5 5 5 4 23 4.60 

5. ความสะดวกในการนําไปใช้                 
การจัดเกบ็และบํารุงรักษา 

5 4 5 4 4 22 4.40 

โดยรวม 55 54 56 56 53 274 4.57 
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แบบประเมินด้านเทคนิคการผลติ 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  3   เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิต ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. ตัวสื�อ 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4 5 4 5 5 23 4.60 

1.2 มีความทนัสมยั 5 4 5 5 4 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 4 5 4 4 5 22 4.40 

1.4 ลกัษณะถูกตอ้งตรงตามเนื�อหา 5 4 5 5 4 23 4.60 

1.5 สามารถแสดงผลไดถู้กตอ้ง  5 4 5 5 5 24 4.80 

2. ภาษา 

2.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 4 4 5 4 4 21 4.20 

2.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 4 5 5 4 23 4.60 

3. ลกัษณะทางกายภาพ 

3.1 มีความคงทนแขง็แรง 4 4 5 4 4 21 4.20 

3.2 เหมาะสมกบัการใชง้าน 4 4 5 5 5 23 4.60 

3.3 มีความปลอดภยัในการใชง้าน 5 5 4 5 4 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 4 4 5 5 23 4.60 

5. ความสะดวกในการนําไปใช้  การจัดเกบ็
และบํารุงรักษา 

4 5 5 4 4 22 4.40 

โดยรวม 54 52 56 56 53 271 4.52 

 



594 
 

แบบประเมินด้านเทคนิคการผลติ 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  4   ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิต ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. ตัวสื�อ 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4 5 5 4 4 22 4.40 

1.2 มีความทนัสมยั 4 5 5 4 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.4 ลกัษณะถูกตอ้งตรงตามเนื�อหา 4 4 5 5 4 22 4.40 

1.5 สามารถแสดงผลไดถู้กตอ้ง  5 5 5 5 5 25 5.00 

2. ภาษา 

2.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 4 4 4 4 4 20 4.00 

2.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 5 4 5 4 23 4.60 

3. ลกัษณะทางกายภาพ 

3.1 มีความคงทนแขง็แรง 5 4 5 4 5 23 4.60 

3.2 เหมาะสมกบัการใชง้าน 5 4 5 5 4 23 4.60 

3.3 มีความปลอดภยัในการใชง้าน 4 5 5 4 5 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

4 5 4 5 4 22 4.40 

5. ความสะดวกในการนําไปใช้  การจัดเกบ็
และบํารุงรักษา 

5 4 4 5 5 23 4.60 

โดยรวม 54 55 55 55 54 273 4.55 

 



595 
 

แบบประเมินด้านเทคนิคการผลติ 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  5   รีพลัชั�นมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิต ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. ตัวสื�อ 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 5 5 4 23 4.60 

1.2 มีความทนัสมยั 5 5 5 4 4 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 4 4 4 5 4 21 4.20 

1.4 ลกัษณะถูกตอ้งตรงตามเนื�อหา 5 5 5 5 4 24 4.80 

1.5 สามารถแสดงผลไดถู้กตอ้ง  4 4 5 4 4 21 4.20 

2. ภาษา 

2.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 5 4 23 4.60 

2.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 4 5 5 4 5 23 4.60 

3. ลกัษณะทางกายภาพ 

3.1 มีความคงทนแขง็แรง 5 4 5 5 4 23 4.60 

3.2 เหมาะสมกบัการใชง้าน 4 5 4 5 4 22 4.40 

3.3 มีความปลอดภยัในการใชง้าน 4 5 5 5 4 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 4 4 5 4 22 4.40 

5. ความสะดวกในการนําไปใช้  การจัดเกบ็
และบํารุงรักษา 

4 4 5 5 4 22 4.40 

โดยรวม 54 53 57 57 49 270 4.50 

 



596 
 

แบบประเมินด้านเทคนิคการผลติ 
ของชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเทคนิคการผลิต ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ชุดฝึกทกัษะ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย ชุด
ที� 1 

ชุด
ที� 2 

ชุด
ที� 3 

ชุด
ที� 4 

ชุด
ที� 5 

1. ตัวสื�อ 

1.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 24 22 23 22 23 114 4.56 

1.2 มีความทนัสมยั 22 25 23 23 23 116 4.64 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 23 23 22 24 21 113 4.52 

1.4 ลกัษณะถูกตอ้งตรงตามเนื�อหา 23 23 23 22 24 115 4.60 

1.5 สามารถแสดงผลไดถู้กตอ้ง  22 24 24 25 21 116 4.64 

2. ภาษา 

2.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 23 20 21 20 23 107 4.28 

2.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 22 23 23 23 23 114 4.56 

3. ลกัษณะทางกายภาพ 

3.1 มีความคงทนแขง็แรง 22 23 21 23 23 112 4.48 

3.2 เหมาะสมกบัการใชง้าน 23 22 23 23 22 113 4.52 

3.3 มีความปลอดภยัในการใชง้าน 23 24 23 23 23 116 4.64 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

23 23 23 22 22 113 4.52 

5. ความสะดวกในการนําไปใช้  การจัดเกบ็
และบํารุงรักษา 

22 22 22 23 22 111 4.44 

โดยรวม 272 274 271 273 270 1360 4.53 
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ส่วนที� 2.3 
ผลการวเิคราะห์ด้านเนื)อหา 

ของคู่มอืการใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ของคู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  1   ซิงเกลิเฟสมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอน  

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 4 5 4 23 4.60 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 5 5 5 4 24 4.80 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4 5 4 5 5 23 4.60 

1.4 มีความทนัสมยั 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 4 4 5 4 4 21 4.20 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 4 5 4 5 4 22 4.40 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 4 4 5 4 5 22 4.40 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 4 4 5 4 22 4.40 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 4 5 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 4 5 4 5 5 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 4 5 5 4 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 5 5 4 4 22 4.40 

โดยรวม 54 54 55 56 53 272 4.53 



599 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ของคู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  2   คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอน  

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4 4 5 5 5 23 4.60 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 5 5 5 5 25 5.00 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 5 4 5 4 23 4.60 

1.4 มีความทนัสมยั 5 4 5 4 5 23 4.60 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 4 5 5 4 4 22 4.40 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 4 4 5 4 22 4.40 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 5 5 4 5 24 4.80 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 5 5 24 4.80 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 5 4 5 4 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

4 4 5 4 5 22 4.40 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 4 5 4 23 4.60 

โดยรวม 57 54 56 56 55 278 4.63 



600 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ของคู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  3   เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอน  

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 5 5 5 25 5.00 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 4 4 5 4 5 22 4.40 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4 5 4 5 4 22 4.40 

1.4 มีความทนัสมยั 5 4 5 4 4 22 4.40 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 4 5 4 5 4 22 4.40 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 4 5 5 4 23 4.60 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 4 5 5 4 23 4.60 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 4 5 5 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 4 4 5 4 5 22 4.40 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 5 4 5 4 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 4 5 5 4 22 4.40 

โดยรวม 55 53 55 57 53 273 4.55 



601 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ของคู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  4   ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอน  

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4 5 5 5 4 23 4.60 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 4 4 5 4 5 22 4.40 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4 4 5 5 5 23 4.60 

1.4 มีความทนัสมยั 5 5 4 5 4 23 4.60 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 4 4 5 5 4 22 4.40 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 5 5 5 25 5.00 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 4 5 4 5 4 22 4.40 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 4 5 4 4 22 4.40 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 5 4 4 5 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 4 5 5 4 4 22 4.40 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 4 5 4 5 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 5 4 4 4 21 4.20 

โดยรวม 53 55 56 54 53 271 4.52 



602 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ของคู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  5   รีพลัชั�นมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอน  

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 5 5 4 23 4.60 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 4 5 4 5 4 22 4.40 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.4 มีความทนัสมยั 5 5 4 4 5 23 4.60 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 4 5 5 4 23 4.60 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 4 5 4 5 5 23 4.60 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 4 4 4 5 5 22 4.40 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 4 5 5 4 23 4.60 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 4 5 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 4 5 4 5 5 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

4 5 5 4 5 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 5 4 5 24 4.80 

โดยรวม 55 54 55 56 56 276 4.60 



603 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ของคู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน

การสอน  

หัวข้อพจิารณา 
คู่มือการใช้ชุดฝึกทกัษะ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย ชุด
ที� 1 

ชุด
ที� 2 

ชุด
ที� 3 

ชุด
ที� 4 

ชุด
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 23 23 25 23 23 117 4.68 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 24 25 22 22 22 115 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 23 23 22 23 24 115 4.60 

1.4 มีความทนัสมยั 24 23 22 23 23 115 4.60 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 21 24 24 22 23 114 4.56 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 22 22 22 25 23 114 4.56 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 22 22 23 22 22 111 4.44 

2.2 เขา้ใจง่าย 22 24 23 22 23 114 4.56 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 23 24 23 23 23 116 4.64 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 23 23 22 22 23 113 4.52 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

23 22 23 23 23 114 4.56 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

22 23 22 21 24 112 4.48 

โดยรวม 272 278 273 271 276 1370 4.57 

 



604 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที� 2.4 
ผลการวเิคราะห์ด้านเนื)อหา 

ของคู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ของคู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  1   ซิงเกลิเฟสมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอน  

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 5 4 5 23 4.60 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 4 5 5 4 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.4 มีความทนัสมยั 4 5 4 5 4 22 4.40 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 5 5 4 5 24 4.80 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 4 4 4 5 5 22 4.40 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 5 5 4 5 24 4.80 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 4 5 5 5 24 4.80 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 4 5 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 4 4 5 5 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

4 5 5 4 5 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 4 5 5 5 24 4.80 

โดยรวม 56 53 57 54 59 279 4.65 



606 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ของคู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  2   คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอน  

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 4 5 4 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4 5 4 5 5 23 4.60 

1.4 มีความทนัสมยั 5 5 5 4 5 24 4.80 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 4 5 4 5 23 4.60 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 5 4 5 24 4.80 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 4 4 5 5 5 23 4.60 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 4 5 5 4 23 4.60 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 5 5 4 5 24 4.80 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 4 5 5 4 5 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 4 5 5 4 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 5 5 4 5 23 4.60 

โดยรวม 56 54 59 53 58 280 4.67 
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แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ของคู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  3   เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอน  

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 5 4 5 23 4.60 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 4 5 4 5 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 5 5 4 5 24 4.80 

1.4 มีความทนัสมยั 4 5 5 4 4 22 4.40 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 4 5 5 24 4.80 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 4 5 5 4 5 23 4.60 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 5 4 5 4 23 4.60 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 4 5 5 5 5 24 4.80 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 4 4 5 5 4 22 4.40 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

4 5 4 5 5 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 4 4 5 23 4.60 

โดยรวม 54 57 55 55 57 278 4.63 
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แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ของคู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  4   ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอน  

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4 5 4 5 5 23 4.60 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 4 5 5 4 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4 5 5 4 5 23 4.60 

1.4 มีความทนัสมยั 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 4 5 4 5 5 23 4.60 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 4 5 4 5 23 4.60 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 4 5 4 5 4 22 4.40 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 4 5 5 5 24 4.80 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 4 5 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 5 5 4 5 24 4.80 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

4 5 4 5 4 22 4.40 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 4 5 5 4 23 4.60 

โดยรวม 55 55 55 56 56 277 4.62 
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แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ของคู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

ชุดที�  5   รีพลัชั�นมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอน  

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 5 5 4 23 4.60 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4 4 4 5 5 22 4.40 

1.4 มีความทนัสมยั 5 5 5 4 5 24 4.80 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 4 5 4 5 23 4.60 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 4 5 5 5 5 24 4.80 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 4 5 4 5 23 4.60 

2.2 เขา้ใจง่าย 4 5 5 5 5 24 4.80 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 5 4 5 4 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 5 4 4 5 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

4 5 5 4 5 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 4 5 5 24 4.80 

โดยรวม 56 56 55 55 58 280 4.67 



610 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ของคู่มือนักเรียนประกอบการใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน

การสอน  

หัวข้อพจิารณา 

คู่มือนักเรียนประกอบการใช้
ชุดฝึกทกัษะ คะแนน

รวม 
ค่าเฉลี�ย 

ชุด
ที� 1 

ชุด
ที� 2 

ชุด
ที� 3 

ชุด
ที� 4 

ชุด
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 23 24 23 23 23 116 4.64 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 23 23 23 23 24 116 4.64 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 24 23 24 23 22 116 4.64 

1.4 มีความทนัสมยั 22 24 22 24 24 116 4.64 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 24 23 24 23 23 117 4.68 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 22 24 24 23 24 117 4.68 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 24 23 23 22 23 115 4.60 

2.2 เขา้ใจง่าย 24 23 23 24 24 118 4.72 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 23 24 24 23 23 117 4.68 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 23 23 22 24 23 115 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

23 23 23 22 23 114 4.56 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

24 23 23 23 24 117 4.68 

โดยรวม 279 280 278 277 280 1394 4.65 
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ส่วนที� 2.5 
ผลการวเิคราะห์ด้านเนื)อหา 

ของใบความรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



612 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบความรู้ที� 1  เรื�อง สปลติเฟสมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน

การสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 5 5 5 25 5.00 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 4 5 4 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 5 5 5 5 25 5.00 

1.4 มีความทนัสมยั 5 5 4 5 4 23 4.60 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 4 5 5 5 5 24 4.80 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 5 5 5 25 5.00 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 4 5 5 5 4 23 4.60 

2.2 เขา้ใจง่าย 4 5 4 5 5 23 4.60 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 4 5 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 5 4 5 5 24 4.80 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 4 5 5 5 24 4.80 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 25 5.00 

โดยรวม 57 57 57 58 58 287 4.78 
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แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบความรู้ที�  2  เรื�อง คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน

การสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 5 5 5 25 5.00 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 4 4 5 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 5 5 4 5 24 4.80 

1.4 มีความทนัสมยั 5 5 5 5 5 25 5.00 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 5 5 5 4 24 4.80 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 4 5 5 24 4.80 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 4 5 5 5 4 23 4.60 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 5 4 5 5 24 4.80 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 5 5 24 4.80 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 5 4 5 4 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 5 5 5 5 25 5.00 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 25 5.00 

โดยรวม 59 58 56 59 57 289 4.82 



614 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบความรู้ที�  3  เรื�อง เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน

การสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 5 5 5 25 5.00 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 4 5 4 5 23 4.60 

1.4 มีความทนัสมยั 5 5 5 4 5 24 4.80 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 4 5 5 4 5 23 4.60 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 5 5 5 25 5.00 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 4 4 5 5 23 4.60 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 5 5 5 5 25 5.00 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 5 5 24 4.80 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 5 4 5 5 24 4.80 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 4 5 5 5 24 4.80 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 5 4 5 24 4.80 

โดยรวม 59 56 57 56 60 288 4.80 



615 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบความรู้ที�  4  เรื�อง ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน

การสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 5 4 5 24 4.80 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 5 5 4 5 24 4.80 

1.4 มีความทนัสมยั 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 4 5 5 4 23 4.60 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 4 5 5 24 4.80 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 5 5 5 4 24 4.80 

2.2 เขา้ใจง่าย 4 5 4 5 5 23 4.60 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 5 5 5 4 24 4.80 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 4 5 5 5 24 4.80 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

4 5 5 5 4 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 4 5 5 24 4.80 

โดยรวม 58 57 56 58 56 285 4.75 
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แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบความรู้ที�  5  เรื�อง รีพลัชั�นมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน

การสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 5 5 5 25 5.00 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 5 4 4 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4 5 5 5 4 23 4.60 

1.4 มีความทนัสมยั 5 4 5 4 5 23 4.60 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 5 5 4 4 23 4.60 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 4 5 5 5 24 4.80 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 4 5 5 5 24 4.80 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 5 4 4 5 23 4.60 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 4 5 4 5 5 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 4 5 4 4 22 4.40 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 5 5 4 5 24 4.80 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 4 5 5 5 24 4.80 

โดยรวม 58 55 57 54 57 281 4.68 
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แบบประเมินด้านเนื)อหาใบความรู้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหาและการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียน
การสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ใบความรู้ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย เรื�อง
ที� 1 

เรื�อง
ที� 2 

เรื�อง
ที� 3 

เรื�อง
ที� 4 

เรื�อง
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 25 25 25 24 25 124 4.96 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 23 23 24 24 23 117 4.68 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 25 24 23 24 23 119 4.76 

1.4 มีความทนัสมยั 23 25 24 24 23 119 4.76 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 24 24 23 23 23 117 4.68 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 25 24 25 24 24 122 4.88 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 23 23 23 24 24 117 4.68 

2.2 เขา้ใจง่าย 23 24 25 23 23 118 4.72 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 23 24 24 24 23 118 4.72 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 24 23 24 24 22 117 4.68 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียน
ของผู้เรียน 

24 25 24 23 24 120 4.80 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

25 25 24 24 24 122 4.88 

โดยรวม 287 289 288 285 281 1430 4.77 
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ส่วนที� 2.6 
ผลการวเิคราะห์ด้านเนื)อหา 

ของใบงานประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบงานที� 1 เรื�อง การต่อวงจรสปลติเฟสมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหา และการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 5 4 5 23 4.60 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 4 5 4 5 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 4 4 5 5 23 4.60 

1.4 มีความทนัสมยั 5 5 5 5 4 24 4.80 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 4 5 5 5 5 24 4.80 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 4 5 5 4 5 23 4.60 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 4 5 4 5 23 4.60 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 5 5 4 5 24 4.80 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 5 4 5 5 24 4.80 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

4 5 5 4 5 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 25 5.00 

โดยรวม 56 57 56 55 59 283 4.72 

 



620 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบงานที� 2 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของสปลติเฟสมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหา และการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4 5 5 5 5 24 4.80 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 4 4 5 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.4 มีความทนัสมยั 5 5 5 4 5 24 4.80 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 4 5 4 23 4.60 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 5 5 4 5 24 4.80 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 5 4 5 5 24 4.80 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 5 5 24 4.80 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 5 4 4 5 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 4 5 4 5 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 25 5.00 

โดยรวม 59 56 55 56 59 285 4.75 

 



621 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบงานที� 3 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหา และการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 4 5 5 23 4.60 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 4 4 5 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 5 5 4 5 24 4.80 

1.4 มีความทนัสมยั 4 5 5 5 5 24 4.80 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 5 5 4 5 24 4.80 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 4 5 5 24 4.80 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 4 5 5 5 5 24 4.80 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 5 4 5 5 24 4.80 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 4 5 4 4 5 22 4.40 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 4 5 4 5 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

4 5 4 5 5 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 4 5 5 24 4.80 

โดยรวม 56 57 53 56 60 282 4.70 

 



622 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบงานที� 4 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหา และการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 4 5 4 5 4 22 4.40 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.4 มีความทนัสมยั 5 4 4 4 5 22 4.40 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 4 5 4 5 4 22 4.40 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 5 5 5 5 25 5.00 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 4 5 4 5 23 4.60 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 5 4 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 4 4 5 5 5 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 4 5 4 5 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 5 4 5 24 4.80 

โดยรวม 57 53 56 56 57 279 4.65 

 



623 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบงานที� 5 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหา และการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 5 4 5 24 4.80 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.4 มีความทนัสมยั 4 4 5 5 4 22 4.40 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 4 5 5 5 24 4.80 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 5 4 5 4 23 4.60 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 4 5 4 5 23 4.60 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 4 5 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 4 5 5 4 5 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 5 4 5 5 24 4.80 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 4 5 4 5 23 4.60 

โดยรวม 58 54 56 55 58 281 4.68 

 



624 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบงานที� 6 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไข 

ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหา และการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 4 5 4 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 4 5 5 4 23 4.60 

1.4 มีความทนัสมยั 5 4 4 4 5 22 4.40 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 5 5 5 5 25 5.00 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 5 4 5 24 4.80 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 4 5 5 5 24 4.80 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 5 5 4 5 24 4.80 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 4 5 5 4 5 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 5 4 5 5 24 4.80 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 4 5 5 5 24 4.80 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 4 4 5 23 4.60 

โดยรวม 59 55 56 54 59 283 4.72 



625 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบงานที� 7 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหา และการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 4 4 5 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4 5 5 5 5 24 4.80 

1.4 มีความทนัสมยั 5 5 4 4 5 23 4.60 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 4 5 5 5 4 23 4.60 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 4 5 5 24 4.80 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 4 4 5 5 23 4.60 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 5 5 4 5 24 4.80 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 4 5 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 5 4 5 5 24 4.80 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 5 4 5 5 24 4.80 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 4 5 5 4 23 4.60 

โดยรวม 58 56 53 57 58 282 4.70 

 



626 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบงานที� 8 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหา และการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 4 5 5 23 4.60 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 4 5 5 4 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.4 มีความทนัสมยั 4 5 4 5 5 23 4.60 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 4 5 5 4 5 23 4.60 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 5 4 5 4 23 4.60 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 5 4 5 5 24 4.80 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 4 5 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 4 5 5 4 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

4 5 5 4 5 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 4 5 5 24 4.80 

โดยรวม 56 55 55 56 58 280 4.67 

 



627 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบงานที� 9 เรื�อง การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหา และการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4 5 5 5 5 24 4.80 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 5 4 4 4 22 4.40 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4 5 4 5 5 23 4.60 

1.4 มีความทนัสมยั 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 4 5 4 5 23 4.60 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 5 5 5 25 5.00 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 4 5 5 4 5 23 4.60 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 5 4 4 5 23 4.60 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 4 5 5 5 5 24 4.80 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 5 4 4 5 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 4 5 5 4 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 4 5 4 5 23 4.60 

โดยรวม 56 56 56 54 58 280 4.67 

 



628 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบงานที� 10 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของเช็ดเด็ดโพล มอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหา และการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4 5 5 4 5 23 4.60 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 5 5 5 5 25 5.00 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.4 มีความทนัสมยั 4 5 5 5 5 24 4.80 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 4 5 4 5 23 4.60 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 4 5 5 24 4.80 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 4 5 4 5 23 4.60 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 5 4 5 5 24 4.80 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 5 4 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 4 5 5 5 5 24 4.80 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 5 4 5 5 24 4.80 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 4 5 4 5 23 4.60 

โดยรวม 57 56 56 56 59 284 4.73 

 



629 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบงานที� 11 เรื�อง การต่อวงจรยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหา และการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 5 5 5 25 5.00 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 4 5 5 4 5 23 4.60 

1.4 มีความทนัสมยั 5 5 4 5 4 23 4.60 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 4 5 5 24 4.80 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 5 5 4 5 24 4.80 

2.2 เขา้ใจง่าย 4 4 5 5 5 23 4.60 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 5 4 5 5 24 4.80 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 5 4 5 4 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

4 5 5 4 5 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 25 5.00 

โดยรวม 57 58 55 57 58 285 4.75 

 



630 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบงานที� 12 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของยูนิเวอร์แซล มอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหา และการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 4 5 5 4 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 4 4 5 5 23 4.60 

1.4 มีความทนัสมยั 4 5 5 5 5 24 4.80 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 4 5 4 5 5 23 4.60 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 4 4 5 23 4.60 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 5 5 5 5 4 24 4.80 

2.2 เขา้ใจง่าย 4 5 4 5 5 23 4.60 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 5 4 5 5 24 4.80 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 4 4 5 5 23 4.60 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

4 4 5 5 4 22 4.40 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 4 5 4 5 23 4.60 

โดยรวม 55 56 53 57 58 279 4.65 

 



631 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบงานที� 13 เรื�อง การต่อวงจรรีพลัชั�นมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหา และการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 4 5 5 4 23 4.60 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 4 5 4 5 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 4 5 5 5 24 4.80 

1.4 มีความทนัสมยั 4 4 5 4 5 22 4.40 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 4 5 4 5 23 4.60 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 4 5 5 4 5 23 4.60 

2.2 เขา้ใจง่าย 4 5 5 4 5 23 4.60 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 5 4 5 5 5 24 4.80 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 4 5 4 4 5 22 4.40 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 4 5 4 5 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 4 5 5 24 4.80 

โดยรวม 55 54 56 54 59 278 4.63 

 



632 
 

แบบประเมินด้านเนื)อหา 
ใบงานที� 14 เรื�อง การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ไขของรีพลัชั�นมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหา และการสื"อความหมาย ของสื"อและนวตักรรมการเรียนการสอน  
 

หัวข้อพจิารณา 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี�ย คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. การนําเสนอเนื)อหา 

1.1 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.2 มีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก 4 5 5 4 5 23 4.60 

1.3 เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 5 5 4 5 5 24 4.80 

1.4 มีความทนัสมยั 5 5 5 5 4 24 4.80 

1.5 มีความชดัเจนของเนื�อหา 5 4 5 4 5 23 4.60 

1.6 ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 5 5 4 4 5 23 4.60 

2. ภาพ 

2.1 สื"อความหมายไดต้รงตามเนื�อหา 4 4 5 5 4 22 4.40 

2.2 เขา้ใจง่าย 5 5 5 4 5 24 4.80 

3. ภาษา 

3.1 ชดัเจนเขา้ใจง่าย 4 4 5 5 5 23 4.60 

3.2 ใชศ้พัทเ์ทคนิคเหมาะสม 5 5 5 4 5 24 4.80 

4. การมีส่วนร่วมกจิกรรมในบทเรียนของ
ผู้เรียน 

5 5 4 4 5 23 4.60 

5. การประเมินผลสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 5 5 5 5 24 4.80 

โดยรวม 56 57 56 54 58 281 4.68 
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ส่วนที� 2.7 
ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมนิผลการปฏบัิติงาน 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 1 เรื�อง การต่อวงจรสปลติเฟสมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที"ปรากฏในแบบประเมินผล            

การปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  เพื"อวดัผล           
การปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที"กาํหนด  

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื"องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ใชเ้ครื"องมือและวสัดุอุปกรณ์ได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎี
พื�นฐานไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด
รอบคอบรัดกุม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 มีความซื"อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในสปลิต
เฟสมอเตอร์และการเริ"มเดิน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการ
หมุนและการหยดุมอเตอร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 2  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหาของสปลติเฟสมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที"ปรากฏในแบบประเมินผล            

การปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  เพื"อวดัผล           
การปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที"กาํหนด  

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื"องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ใชเ้ครื"องมือและวสัดุอุปกรณ์ได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎี
พื�นฐานไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด
รอบคอบรัดกุม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 มีความซื"อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่
หมุน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.2 การแกไ้ขปัญหาของสปลิตเฟส
มอเตอร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.3 การอ่านค่าที"วดัจากเครื"องวดัไฟฟ้า 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 3 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที"ปรากฏในแบบประเมินผล            

การปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  เพื"อวดัผล           
การปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที"กาํหนด  

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื"องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ใชเ้ครื"องมือและวสัดุอุปกรณ์ได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎี
พื�นฐานไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด
รอบคอบรัดกุม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 มีความซื"อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิ
เตอร์สตาร์ทมอเตอร์และการเริ"มเดิน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการ
หมุนและ 
การหยดุมอเตอร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 4  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหา 

ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที"ปรากฏในแบบประเมินผล            
การปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  เพื"อวดัผล           
การปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที"กาํหนด  

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื"องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ใชเ้ครื"องมือและวสัดุอุปกรณ์ได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎี
พื�นฐานไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด
รอบคอบรัดกุม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 มีความซื"อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่
หมุน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.2 การแกไ้ขปัญหาของคาปาซิเตอร์
สตาร์ทมอเตอร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.3 การอ่านค่าที"วดัจากเครื"องวดัไฟฟ้า 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 5 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที"ปรากฏในแบบประเมินผล            

การปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  เพื"อวดัผล           
การปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที"กาํหนด  

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื"องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ใชเ้ครื"องมือและวสัดุอุปกรณ์ได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎี
พื�นฐานไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด
รอบคอบรัดกุม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 มีความซื"อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิ
เตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์และการเริ"มเดิน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการ
หมุนและการหยดุมอเตอร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 1 1 1 1 1 5 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



646 
 

แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 6  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหา 

ของคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที"ปรากฏในแบบประเมินผล            
การปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  เพื"อวดัผล           
การปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที"กาํหนด  

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื"องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ใชเ้ครื"องมือและวสัดุอุปกรณ์ได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎี
พื�นฐานไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด
รอบคอบรัดกุม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 มีความซื"อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่
หมุน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.2 การแกไ้ขปัญหาของคาปาซิเตอร์
สตาร์ทและรันมอเตอร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.3 การอ่านค่าที"วดัจากเครื"องวดัไฟฟ้า 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 7 เรื�อง การต่อวงจรคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที"ปรากฏในแบบประเมินผล            

การปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  เพื"อวดัผล           
การปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที"กาํหนด  

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื"องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ใชเ้ครื"องมือและวสัดุอุปกรณ์ได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎี
พื�นฐานไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด
รอบคอบรัดกุม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 มีความซื"อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 



649 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในคาปาซิ
เตอร์รันมอเตอร์และการเริ"มเดิน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการ
หมุนและการหยดุมอเตอร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 8  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหา 

ของคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ 
 

ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที"ปรากฏในแบบประเมินผล            
การปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  เพื"อวดัผล           
การปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที"กาํหนด  

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื"องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ใชเ้ครื"องมือและวสัดุอุปกรณ์ได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎี
พื�นฐานไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด
รอบคอบรัดกุม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 มีความซื"อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่
หมุน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.2 การแกไ้ขปัญหาของคาปาซิเตอร์
รันมอเตอร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.3 การอ่านค่าที"วดัจากเครื"องวดัไฟฟ้า 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 9 เรื�อง การต่อวงจรเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที"ปรากฏในแบบประเมินผล            

การปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  เพื"อวดัผล           
การปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที"กาํหนด  

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื"องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ใชเ้ครื"องมือและวสัดุอุปกรณ์ได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎี
พื�นฐานไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด
รอบคอบรัดกุม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 มีความซื"อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในเช็ดเด็ด
โพลมอเตอร์และการเริ"มเดิน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการ
หมุนและการหยดุมอเตอร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 10  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหาของเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที"ปรากฏในแบบประเมินผล            

การปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  เพื"อวดัผล           
การปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที"กาํหนด  

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื"องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ใชเ้ครื"องมือและวสัดุอุปกรณ์ได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎี
พื�นฐานไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด
รอบคอบรัดกุม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 มีความซื"อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่
หมุน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.2 การแกไ้ขปัญหาของเช็ดเด็ด        
โพลมอเตอร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.3 การอ่านค่าที"วดัจากเครื"องวดัไฟฟ้า 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 11 เรื�อง การต่อวงจรยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที"ปรากฏในแบบประเมินผล            

การปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  เพื"อวดัผล           
การปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที"กาํหนด  

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื"องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ใชเ้ครื"องมือและวสัดุอุปกรณ์ได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎี
พื�นฐานไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด
รอบคอบรัดกุม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 มีความซื"อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในยนิูเวอร์
แซลมอเตอร์และการเริ"มเดิน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการ
หมุนและการหยดุมอเตอร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 12  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหาของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที"ปรากฏในแบบประเมินผล            

การปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  เพื"อวดัผล           
การปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที"กาํหนด  

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื"องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ใชเ้ครื"องมือและวสัดุอุปกรณ์ได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎี
พื�นฐานไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด
รอบคอบรัดกุม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 มีความซื"อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่
หมุน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.2 การแกไ้ขปัญหาของยนิูเวอร์แซ
ลมอเตอร์  

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.3 การอ่านค่าที"วดัจากเครื"องวดัไฟฟ้า 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 13 เรื�อง การต่อวงจรรีพลัชั�นมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที"ปรากฏในแบบประเมินผล            

การปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  เพื"อวดัผล           
การปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที"กาํหนด  

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื"องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ใชเ้ครื"องมือและวสัดุอุปกรณ์ได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎี
พื�นฐานไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด
รอบคอบรัดกุม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 มีความซื"อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 



661 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การต่อวงจรขดลวดภายในรีพลัชั"น
มอเตอร์ และการเริ"มเดิน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.2 การต่อวงจรการกลบัทิศทางการ
หมุนและการหยดุมอเตอร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.3 การวดักระแสของมอเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.4 การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 1 1 1 1 1 5 1.00 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ใบงานที� 14  เรื�อง  การตรวจหาสาเหตุมอเตอร์ไม่หมุนและการแก้ปัญหาของรีพลัชั�นมอเตอร์ 

 
ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที"ปรากฏในแบบประเมินผล            

การปฏิบัติงานโดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  เพื"อวดัผล           
การปฏิบติังานของนกัเรียนตามใบงานที"กาํหนด  

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

1.1 จดัเตรียมเครื"องมือและวสัดุ
อุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 ใชเ้ครื"องมือและวสัดุอุปกรณ์ได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฎี
พื�นฐานไดถู้กตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 ปฏิบติังานตามลาํดบัขั�นตอนได้
ถูกตอ้ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด
รอบคอบรัดกุม 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2. กจินิสัยการปฏิบัติงาน (Working Habit) 

2.1 คาํนึงถึงความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 มีความสนใจและตั�งใจขณะ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.3 มีระเบียบวนิยัขณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 มีความซื"อสัตยข์ณะปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 5 1.00 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

3. ผลงาน (Product) 

3.1 การตรวจหาสาเหตุของมอเตอร์ไม่
หมุน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.2 การแกไ้ขปัญหาของรีพลัชั"น
มอเตอร์  

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.3 การอ่านค่าที"วดัจากเครื"องวดัไฟฟ้า 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.4 การต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.5 การบนัทึกผลการทดลอง 1 1 1 1 1 5 1.00 
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ส่วนที� 2.8 
ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน 
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แบบประเมนิความสอดคล้องของข้อสอบวดัผลสัมฤทธิ[ทางการเรียน 
โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 

 
ผลการประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบ ที"จะใชว้ดัผลสัมฤทธิ4 ทางการเรียน ก่อนเรียน

และหลงัเรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส กบัจุดประสงค ์     
การเรียนรู้ที"กาํหนด 
 

ข้อสอบ 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

ฉบับที� 1 เรื�อง สปลติเฟสมอเตอร์ 

ขอ้ที"  1 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  2 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  3 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  4 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  5 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  6 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  7 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  8 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  9 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  10 1 1 1 1 1 5 1.00 

ฉบับที� 2 เรื�อง  คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 

ขอ้ที"  1 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  2 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  3 1 1 1 1 1 5 1.00 
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ข้อสอบ 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

ขอ้ที"  4 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  5 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  6 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  7 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  8 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  9 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  10 1 1 1 1 1 5 1.00 

ฉบับที� 3 เรื�อง  เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ 

ขอ้ที"  1 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  2 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  3 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  4 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  5 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  6 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  7 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  8 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  9 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  10 1 1 1 1 1 5 1.00 

ฉบับที� 4 เรื�อง  ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 

ขอ้ที"  1 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  2 1 1 1 1 1 5 1.00 
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ข้อสอบ 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC  คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

ขอ้ที"  3 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  4 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  5 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  6 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  7 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  8 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  9 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  10 1 1 1 1 1 5 1.00 

ฉบับที� 5 เรื�อง  รีพลัชั�นมอเตอร์ 

ขอ้ที"  1 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  2 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  3 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  4 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  5 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  6 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  7 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  8 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  9 1 1 1 1 1 5 1.00 

ขอ้ที"  10 1 1 1 1 1 5 1.00 
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ส่วนที� 2.9 
ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้อง 

ของแบบประเมนิความพงึพอใจของนักเรียนที�มต่ีอการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
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แบบประเมินความสอดคล้อง 
ของแบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
 

ผลการประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที"ปรากฏ ในแบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที" มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส   

 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 สอดคลอ้งกบัเนื�อหา 1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1.00 

1.3 ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทั�ง
ดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถ
ปฏิบติังานไดจ้ริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 มีความเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2. เนื)อหา 

2.1 เรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.2 ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.3 รูปแบบการนาํเสนอเนื�อหาชดัเจน
เขา้ใจง่าย 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2.4 เหมาะสมกบัเวลาที"เรียน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.5 ความยากง่ายของเนื�อหาเหมาะสม
กบัระดบัผูเ้รียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3. กจิกรรมการเรียนการสอน 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

3.1 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.2 ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.3 ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดจ้ริงตาม
จุดประสงค ์

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.4 ผูเ้รียนและกลุ่มเป็นผูค้น้หาคาํตอบ
จากการทาํกิจกรรม ไดด้ว้ยตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3.5 ผูเ้รียนและกลุ่มทาํกิจกรรมสาํเร็จได้
ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งคดัลอก
ผลงานของผูอื้"น 

1 1 1 1 1 5 1.00 

4. สื�อการเรียนการสอน 

4.1 สอดคลอ้งเหมาะสมกบัเนื�อหา 1 1 1 1 1 5 1.00 

4.2 เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 1 1 1 1 1 5 1.00 

4.3 ช่วยใหก้ารเรียนการสอนเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1.00 

4.4 ช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุ
จุดประสงคไ์ดเ้ร็วขึ�น 

1 1 1 1 1 5 1.00 

4.5 สะดวกต่อการนาํไปใช ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 

5. การวดัและการประเมินผล 

5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1.00 

5.2 แบบทดสอบวดัความรู้ผูเ้รียนไดจ้ริง 1 1 1 1 1 5 1.00 

5.3 แบบประเมินผลการปฏิบติังานตาม
ใบงานที"กาํหนดใหส้ามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้น
กระบวนการ และกิจนิสัย           
การปฏิบติังานของผูเ้รียนไดจ้ริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญ 

คะแนน
รวม 

ค่า IOC คน
ที� 1 

คน
ที� 2 

คน
ที� 3 

คน
ที� 4 

คน
ที� 5 

5.4 การวดัคุณภาพผลงาน มีเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนที"ชดัเจน เป็นขั�นตอน
และใชม้าตรฐานเดียวกนั  

1 1 1 1 1 5 1.00 

5.5 ผูเ้รียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ที"
สูงขึ�น จากการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ต่อเนื"อง  

1 1 1 1 1 5 1.00 
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ภาคผนวก  จ 

รูปถ่ายระหว่างการสร้างชุดฝึกทกัษะ 
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แบบร่างวงจรซิงเกิลเฟสมอเตอร์ 

 

 
โครงสร�างส	วนประกอบต	าง ๆ 

 

 
 

ทากาวบนแผ	นอะคริลิคด�านหน�า 

 
ติดแผ	นร	างวงจรบนแผ	นอะคริลิค 

 
เจาะรูตามแบบร	าง 
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เจาะรูแผ	นอะคริลิคเพ่ือยึดมอเตอร#และฐานรอง 
 

เจาะ
แผ	นอะคริลิคเพ่ือยึดน%อต 

 
พ	นสีสเปรย#บนแผ	นอะคริลิค 

 
ติดแผ	นสต๊ิกเกอร#วงจรซิงเกิลเฟสมอเตอร#ลงบน

แผ	นอะคริลิค และรีดให�เรียบ 
 

 
ติดต้ังอุปกรณ#ต	าง ๆ บนแผ	นวงจร                

ซิงเกิลเฟสมอเตอร# 
 

 
ติดต้ังยางรองฐาน 
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ประกอบแผ	นอะคริลิคเข�าด�วยกัน 
 

 
ประกอบแผ	นอะคริลิคเข�าด�วยกัน 

 
การสวมท	อหดท่ีจุดบัดกรี 

 

 
การบัดกรีสวิตช#ปุ1มกด 

การยึดข้ัวต	อสายไฟ 
 
 

ติดต้ังมอเตอร#บนฐานรอง 
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การตรวจเช็คขดลวดชุดรัน 

 

 
การตรวจเช็คขดลวดชุดสตาร#ท 

 
การตรวจเช็คสวิตช#แรงเหวี่ยงจากศูนย#กลาง 

 
ชุดสื่อนวัตกรรมซิงเกิลเฟสมอเตอร# 
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ภาคผนวก  ฉ 

รูปถ่ายระหว่างการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะ 
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การนําชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส มาใช้

ประกอบการเรียนการสอนวชิามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 
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ภาคผนวก  ช 

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
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การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

 
การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ดงันี�  
1. การเผยแพร่ผลงานผ่านสถานศึกษาเครือข่าย   

1.1 วทิยาลยัเทคนิคนครนายก 
1.2 วทิยาลยัการอาชีพเทิง 
1.3 วทิยาลยัเทคนิคลาํปาง 
1.4 วทิยาลยัการอาชีพป่าซาง 
1.5 วทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี 
1.6 วทิยาลยัเทคนิคสุโขทยั 
1.7 วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย 
1.8 วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ 
1.9 วทิยาลยัเทคนิคระนอง 
1.10 วทิยาลยัเทคนิคชยันาท 
1.11 วทิยาลยัเทคนิคดอนเมือง 
1.12 วทิยาลยัเทคนิคน่าน 
1.13 วทิยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี 
1.14 วทิยาลยัเทคนิคสระบุรี 
1.15 วทิยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช 
1.16 วทิยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง 
1.17 วทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม 
1.18 วทิยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร 
1.19 วทิยาลยัเทคนิคชุมพร 
1.20 วทิยาลยัการอาชีพวงัไกลกงัวล 
1.21 วทิยาลยัเทคนิคชยัภูมิ 
1.22 วทิยาลยัการอาชีพเวยีงสระ 

2. การเผยแพร่ผลงานร่วมกบัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

2.1  เป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้การใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส แก่นกัศึกษาชั�น ปวช. 2 วทิยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพนู 
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2.2 เป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้การใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส แก่นกัศึกษาชั�น ปวช. 2 วทิยาลยัการอาชีพป่าซาง จงัหวดัลาํพนู 

2.3 เป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้การใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส แก่ผูป้ระกอบการร้านคา้ในจงัหวดัลาํพนู 

2.4 เป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้การใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส แก่พนกังานของบริษทัต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัลาํพนู 

2.5 เผยแพร่นวตักรรมสืAอการเรียนการสอนชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 1 เฟส ในงานประกวดสิA งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ระดบัชาติ  ณ  MCC HALL เดอะมอลล ์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

3. การเผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์ 

3.1 นาํผลรายงานการพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
สําหรับนักเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เผยแพร่ในเว็บไซต ์   
วชิาการ.คอม   

3.2 นาํผลรายงานการพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
สําหรับนักเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เผยแพร่ในเว็บไซต ์       
ครูบา้นนอก.คอม   

3.3 นําผลรายงานการพฒันาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ            
1  เฟส สําหรับนกัเรียน  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เผยแพร่ใน
เวบ็ไซต ์  krupunmai.com 

3.4 นําผลรายงานการพฒันาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ            
1  เฟส สําหรับนกัเรียน  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เผยแพร่ใน
เวบ็ไซต ์  True Plookpanya 

3.5 นําผลรายงานการพฒันาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ            
1  เฟส สําหรับนกัเรียน  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เผยแพร่ใน

เวบ็ไซต ์  thaigoodview 
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ส่วนที)  1 

การเผยแพร่ผลงานผ่านสถานศึกษาเครือข่าย 
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ส่วนที)  2 

การเผยแพร่ผลงานร่วมกบัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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2.1 เป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้การใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส แก่นกัศึกษาชั�น ปวช. 2 วทิยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพนู 
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2.2 เป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้การใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส แก่นกัศึกษาชั�น ปวช. 2 วทิยาลยัการอาชีพป่าซาง จงัหวดัลาํพนู 
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2.3 เป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้การใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส แก่ผูป้ระกอบการร้านคา้ในจงัหวดัลาํพนู 
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2.4 เป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้การใช้ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส แก่พนกังานของบริษทัต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัลาํพนู 
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2.5 เผยแพร่นวตักรรมสืAอการเรียนการสอนชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 1 เฟส ในงานประกวดสิA งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ระดบัชาติ  ณ  MCC HALL เดอะมอลล ์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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ส่วนที)  3 

การเผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์ 
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3.1 ได้นําผลรายงานการพฒันาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ            
1  เฟส สําหรับนักเรียน  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เผยแพร่ใน
เวบ็ไซต ์  วชิาการ.คอม ปรากฏดงั Link ต่อไปนี�  

 
http://www.vcharkarn.com/journal/11234 
 
ภาพตวัอยา่ง การเผยแพร่ผลงานในเวบ็ไซต ์ครูบา้นนอก.คอม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คน้หา วชิาการ.คอม การเผยแพร่ผลงานครู             
ไดจ้ากโปรแกรม google.com 
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ปรากฏข�อมูลท่ีค�นหา “การพัฒนาชุดฝ�กทักษะการต�อวงจร
มอเตอร$ไฟฟ'ากระแสสลับ 1  เฟส สําหรับนักเรียน  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช�างไฟฟ'า”       
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3.2 ได้นําผลรายงานการพฒันาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ            
1  เฟส สําหรับนักเรียน  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เผยแพร่ใน
เวบ็ไซต ์  ครูบา้นนอก.คอม ปรากฏดงั Link ต่อไปนี�  

 
http://www.kroobannok.com/ 
http://www.kroobannok.com/board_cat_list.php?bcat_id=16 
http://www.kroobannok.com/board_cat_list.php?search=yes&bcat_id=16 
http://www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=129156&bcat_id=16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

คน้หา ครูบา้นนอก.คอม การเผยแพร่ผลงานครู        
ไดจ้ากโปรแกรม google.com 
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พิมพค์น้หาชืAอเรืAองทีAตอ้งการดู แลว้กดปุ่ม คน้หากระทู ้

ปรากฏขอ้มูลทีAคน้หา “การพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1  เฟส สาํหรับนกัเรียน  ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาวชิาช่างไฟฟ้า”       
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ปรากฏขอ้มูลทีAเผยแพร่ลงในเวบ็ไซค ์      
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3.3 ได้นําผลรายงานการพฒันาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ            
1  เฟส สําหรับนักเรียน  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เผยแพร่ใน
เวบ็ไซต ์ krupunmai.com ปรากฏดงั Link ต่อไปนี�  

 
http://www.krupunmai.com/ 
http://board.krupunmai.com/index.php 
http://board.krupunmai.com/index.php/board,2.0.html 
http://board.krupunmai.com/index.php/topic,130.0.html 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. พิมพ ์http://www.krupunmai.com/ ไดจ้าก
โปรแกรม google.com 
 

2. คลิกเลือก “ผลงานวชิาการ” 
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3. คลิกเลือก “เผยแพร่ผลงาน
วชิาการครูชาํนาญการ ค.ส.2” 
 

3. ปรากฏขอ้มูลทีAคน้หา “การพฒันาชุดฝึก
ทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั   
1  เฟส สาํหรับนกัเรียน  ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) สาขาวชิาช่างไฟฟ้า”       
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ปรากฏขอ้มูลทีAเผยแพร่ลงในเวบ็ไซค ์      
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3.4 ได้นําผลรายงานการพฒันาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ            
1  เฟส สําหรับนักเรียน  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เผยแพร่ใน
เวบ็ไซต ์ True Plookpanya ปรากฏดงั Link ต่อไปนี�  

 
http://www.trueplookpanya.com/ 
http://www.trueplookpanya.com/true/teacher_portfolio_list.php 
http://www.trueplookpanya.com/true/teacher_portfolio_detail.php?portfolio_id=1400&se

curity_code=55312 

 

 
 
 

1. คน้หา True Plookpanya การเผยแพร่ผลงานครู        
ไดจ้ากโปรแกรม google.com 
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2. คลิกเลือก “มุมคุณครู” 
3. คลิกเลือก “ผลงานวชิาการ” 
 

3. กรอกชืAอเรืAองทีAตอ้งการคน้หา 
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ปรากฏขอ้มูลทีAเผยแพร่ลงในเวบ็ไซค ์      
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3.5 ได้นําผลรายงานการพฒันาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ            
1  เฟส สําหรับนักเรียน  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เผยแพร่ใน

เวบ็ไซต ์ thaigoodview ปรากฏดงั Link ต่อไปนี�  

 
http://thaigoodview.com/ 
http://thaigoodview.com/blog?page=1 
http://thaigoodview.com/node/198076 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. พิมพ ์http://thaigoodview.com/  ไดจ้ากโปรแกรม 
google.com 
 

2. คลิกเลือก “บล็อก” 



801 
 

 
 

 
 
 
 
 

3.เขา้สู่หนา้ “บล็อก” 
 

4. คน้หา “การพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั   1  เฟส สาํหรับ
นกัเรียน  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
สาขาวชิาช่างไฟฟ้า”  คลิกเลือกเพืAอดูเนื�อหา  
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ปรากฏขอ้มูลทีAเผยแพร่ลงในเวบ็ไซค ์      
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ภาคผนวก  ซ 

การเข้าร่วมแข่งขนัสิ�งประดิษฐ์ทางการศึกษา 

สื�อและนวตักรรมทางการเรียนการสอน 
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การเข้าร่วมแข่งขนัสิ�งประดิษฐ์ทางการศึกษา 

สื�อและนวตักรรมทางการเรียนการสอน 
 
การนาํ “ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า” เขา้ร่วมแข่งขนัสิ2งประดิษฐ์ทางการศึกษา และ
สื2 อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีรายการดงันี:  

1. ระดับชาต ิ

1.1 เขา้ร่วมประชุมสัมมนาและนาํเสนอผลงานวิจยัพฒันานวตักรรมและสิ2งประดิษฐ ์
ระดบัชาติ ครั: งที2 2 ผลงานวิจยัเรื2อง การพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  
1 เฟส สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาไฟฟ้า ณ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ 

1.2 นําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื2 อง การพฒันาชุดฝึกทักษะมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส งาน “วนันกัประดิษฐ์” ประจาํปี 2556 ณ ศูนยก์ารประชุมอิมแพค็ ฟอรั2ม เมือง
ทองธานี จงัหวดันนทบุรี 

1.3 นําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื2 อง การพฒันาชุดสาธิตและชุดฝึกทักษะ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั การประชุมสัมมนาและนาํเสนอผลงานวิจยันวตักรรมและสิ2งประดิษฐ ์
ระดบัชาติ ครั: งที2 4 ณ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ 

 1.4 นาํเสนอผลงานชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ในการ
ประกวดสิ2งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภทที2 7 สิ2 งประดิษฐ์เพื2อการเรียนการสอน  ประจาํปี
การศึกษา 2554 ณ MCC HALL เดอะมอลล ์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

2. ระดับสถานศึกษา 
2.1 นาํเสนอผลงานวจิยัประเภท วจิยันวตักรรมและสิ2งประดิษฐ ์ของคณะผูบ้ริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา การประชุมสัมมนางานวิจยัพฒันานวตักรรมและสิ2งประดิษฐ ์ณ 
วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ 

2.2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน นักศึกษา ในงานมหากรรม
อาชีวศึกษา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ วิทยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง อาํเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพูน 
ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง อาํเภอบา้นโฮ่ง        
จงัหวดัลาํพนู 

2.3 ส่งผลงาน ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส เขา้ร่วมจดั
แสดงนิทรรศการผลงานวจิยั นวตักรรม และสื2อการสอน ของครูวทิยาลยัเทคนิคลาํพนู 
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2.4 เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย นวตักรรม และสื2 อการสอน ของครู
วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู 

2.5 นําเสนอผลงานชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส             
ในการประกวดสิ2 งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภทที2 7 สิ2 งประดิษฐ์เพื2อการเรียนการสอน  
ประจาํปีการศึกษา 2554  ณ อาชีวศึกษาจงัหวดัแพร่ 
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ส่วนที�  1 

การเข้าร่วมแข่งขนัสิ�งประดิษฐ์ทางการศึกษา 

สื�อและนวตักรรมทางการเรียนการสอน 

ระดับชาติ 
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1.1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาและนําเสนอผลงานวิจยัพฒันานวตักรรมและสิ2งประดิษฐ ์
ระดบัชาติ ครั: งที2 2 ผลงานวิจยัเรื2อง การพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั  
1 เฟส สาํหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาไฟฟ้า ณ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ 
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1.2 นําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื2 อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลบั 1 เฟส งาน “วนันกัประดิษฐ์” ประจาํปี 2556 ณ ศูนยก์ารประชุมอิมแพค็ ฟอรั2ม เมือง
ทองธานี จงัหวดันนทบุรี 
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1.3 นาํเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร์ เรื2อง การพฒันาชุดสาธิตและชุดฝึกทกัษะมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั การประชุมสัมมนาและนาํเสนอผลงานวจิยันวตักรรมและสิ2งประดิษฐ ์ระดบัชาติ 
ครั: งที2 4 ณ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ 
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1.4 นําเสนอผลงานชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส                      
ในการประกวดสิ2 งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภทที2 7 สิ2 งประดิษฐ์เพื2อการเรียนการสอน  
ประจาํปีการศึกษา 2554 ณ MCC HALL เดอะมอลล ์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
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ส่วนที�  2 

การเข้าร่วมแข่งขนัสิ�งประดิษฐ์ทางการศึกษา 

สื�อและนวตักรรมทางการเรียนการสอน 

ระดับสถานศึกษา 
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2.1 นาํเสนอผลงานวิจยัประเภท วิจยันวตักรรมและสิ2งประดิษฐ์ ของคณะผูบ้ริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา การประชุมสัมมนางานวิจัยพฒันานวตักรรมและสิ2 งประดิษฐ์ ณ 
วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ 
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2.2 เขา้ร่วมจดันิทรรศการผลงานครูและนกัเรียน นกัศึกษา ในงานมหากรรมอาชีวศึกษา 
ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ วิทยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง อาํเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพูน ในงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพบา้นโฮ่ง อาํเภอบ้านโฮ่ง        
จงัหวดัลาํพนู 
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2.3 เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย  นว ัตกรรม และสื2 อการสอน ของครู
วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู  
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2.4 เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย  นว ัตกรรม และสื2 อการสอน ของครู
วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู 
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2.5 นํา เสนอผลงานชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1  เฟส                  
ในการประกวดสิ2 งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประเภทที2 7 สิ2 งประดิษฐ์เพื2อการเรียนการสอน  
ประจาํปีการศึกษา 2554  ณ อาชีวศึกษาจงัหวดัแพร่ 

 

 



817 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฌ 

รางวลัที�ได้รับ  (ใบประกาศ) 
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รางวลัที�ได้รับ  (ใบประกาศ) 

 

การนาํ “ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส สําหรับนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า” เขา้ร่วมแข่งขนัสิ0 งประดิษฐ์ทางการศึกษา               
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มสื0อและนวตักรรม
ทางการเรียนการสอน ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ ไดรั้บรางวลัการแข่งขนั ดงันี9  

1. ระดับชาต ิ

1.1 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที0 7 สิ0 งประดิษฐ์เพื0อการเรียนการสอน         
ชื0อผลงาน ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส การประชุมทางวิชาการ
องคก์ารวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ0งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัชาติ 
ประจาํปีการศึกษา 2554  ระหวา่งวนัที0 8-11 มีนาคม 2555 

1.2 รางวลัเหรียญเงิน ในการพัฒนานวัตกรรมที0ได้รับรางว ัลผลงานนวัตกรรม
ระดับประเทศ ประจาํปี 2555 เรื0 อง ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส          
ตามโครงการ “หนึ0งโรงเรียน หนึ0 งนวตักรรม” (One School One Innovation)  ระดบัประเทศ 
ประจาํปี 2555  จาก สาํนกังานคุรุสภา   

1.3 รางวลั FIRI AWARD ROR THE BEST INVENTION  จากประเทศอิหร่าน       
ในการนาํเสนอผลงานวิจยั เรื0อง การพฒันาชุดฝึกต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ทกัษะ
วิชาการในงานวนันกัประดิษฐ์  ประจาํปี 2556 ซึ0 งจดัโดย สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
(วช.) 

1.4 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทงานวิจยันวตักรรมทางการศึกษาของคณะ
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เรื0 อง การพฒันาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้า ในวนัวิชาการ 
โครงการประชุมสัมมนาและนําเสนอผลงานวิจยัพฒันานวตักรรมและสิ0 งประดิษฐ์ ระดับชาติ        
ครั9 งที0 2 ณ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ 

2. ระดับภาค 

2.1 รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 ประเภทที0 7 สิ0 งประดิษฐ์เพื0อการเรียนการสอน         
ชื0อผลงาน ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส การประชุมทางวิชาการ
องคก์ารวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ0งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัภาค 
ภาคเหนือ ครั9 งที0 23 ระหวา่งวนัที0 26-30 ธนัวาคม 2554 ณ อาชีวศึกษาจงัหวดัแพร่ 
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3. ระดับสถานศึกษา 

3.1 รางวลัชนะเลิศ ประเภทที0 7 สิ0งประดิษฐ์เพื0อการเรียนการสอน ผลงานสิ0งประดิษฐ ์
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ในงานประกวดนวตักรรม สิ0งประดิษฐ ์
โครงงานวทิยาศาสตร์ งานวจิยัและหุ่นยนต ์ประจาํปีการศึกษา 2556 

3.2 รางวลัรองชนะเลิศอนัดับที0 1 ประเภทที0 1 สิ0 งประดิษฐ์เพื0อการเรียนการสอน 
ผลงานสิ0งประดิษฐ์ ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ในงานประกวด
นวตักรรม สิ0งประดิษฐ ์โครงงานวทิยาศาสตร์ งานวจิยัและหุ่นยนต ์ประจาํปีการศึกษา 2556 
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ส่วนที�  1 

รางวลัชนะเลศิการแข่งขันระดับระดับชาต ิ
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1.1 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทที0 7 สิ0 งประดิษฐ์เพื0อการเรียนการสอน        
ชื0อผลงาน ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส การประชุมทางวิชาการ
องคก์ารวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ0งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัชาติ 
ประจาํปีการศึกษา 2554  ระหวา่งวนัที0 8-11 มีนาคม 2555 
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1.2 รางวลัเหรียญเงิน ในการพัฒนานวัตกรรมที0ได้รับรางว ัลผลงานนวัตกรรม
ระดบัประเทศ ประจาํปี 2555 เรื0อง ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ตาม
โครงการ “หนึ0งโรงเรียน หนึ0งนวตักรรม”  (One School One Innovation)  ระดบัประเทศ ประจาํปี 
2555  จาก สาํนกังานคุรุสภา   
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1.3 รางวลั FIRI AWARD ROR THE BEST INVENTION  จากประเทศอิหร่าน ใน
การนาํเสนอผลงานวิจยั เรื0อง การพฒันาชุดฝึกต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ทกัษะ
วิชาการในงานวนันกัประดิษฐ์  ประจาํปี 2556 ซึ0 งจดัโดย สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
(วช.) 
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1.4 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทงานวิจยันวตักรรมทางการศึกษาของคณะ
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เรื0 อง การพฒันาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 1 เฟส สําหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้า ในวนัวิชาการ 
โครงการการประชุมสัมมนาและนาํเสนอผลงานวิจยัพฒันานวตักรรมและสิ0งประดิษฐ์ ระดบัชาติ 
ครั9 งที0 2 ณ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ 
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ส่วนที�  2 

รางวลัชนะเลศิการแข่งขันระดับภาค 
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2.1 รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 ประเภทที0 7 สิ0 งประดิษฐ์เพื0อการเรียนการสอน         
ชื0อผลงาน ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส การประชุมทางวิชาการ
องคก์ารวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดสิ0งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัภาค 
ภาคเหนือ ครั9 งที0 23 ระหวา่งวนัที0 26-30 ธนัวาคม 2554 ณ อาชีวศึกษาจงัหวดัแพร่ 
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ส่วนที�  3 

รางวลัชนะเลศิการแข่งขันระดับสถานศึกษา 
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3.1 รางวลัชนะเลิศ ประเภทที0 7 สิ0งประดิษฐ์เพื0อการเรียนการสอน ผลงานสิ0งประดิษฐ ์
ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ในงานประกวดนวตักรรม สิ0งประดิษฐ ์
โครงงานวทิยาศาสตร์ งานวจิยัและหุ่นยนต ์ประจาํปีการศึกษา 2556 
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3.2 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที0 1 ประเภทที0 7 สิ0งประดิษฐ์เพื0อการเรียนการสอน ผลงาน
สิ0งประดิษฐ ์ชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ในงานประกวดนวตักรรม 
สิ0งประดิษฐ ์โครงงานวทิยาศาสตร์ งานวิจยัและหุ่นยนต ์ประจาํปีการศึกษา 2556 
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ภาคผนวก  ญ 

การจดสิทธิบัตรรับรอง 
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ประวตัิผู้ศึกษา 
 
ประวตัิส่วนตัว 

ชื�อ – สกุล นายสมพร  อ่อนเกตุพล 
วนัเกิด 25 พฤศจิกายน 2506 
ตาํแหน่ง ครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 
สังกดั วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู  สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที�อยูปั่จจุบนั 74/14 ถนนลาํพนู-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลาํพนู 51000 

         
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2520 ระดบัประถมศึกษาปีที� 7 โรงเรียนวดัควนมีด จงัหวดัสงขลา 
พ.ศ. 2523 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนจะนะวทิยา จงัหวดัสงขลา 
พ.ศ. 2526 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) วชิาช่างไฟฟ้า   
 วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี จงัหวดัปัตตานี 
พ.ศ. 2528 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชัBนสูง (ปวส.) วชิาช่างไฟฟ้า  
 วทิยาลยัเทคนิคยะลา จงัหวดัยะลา 
พ.ศ. 2529 ระดบัประกาศนียบตัรครูมธัยม (ปม.) วชิาช่างไฟฟ้า   
 สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตสงขลา จงัหวดัสงขลา 
พ.ศ. 2545 ระดบัปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (วท.บ.)   
 สาขาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบนัราชภฏัลาํปาง 
 

ประวตัิการทาํงาน 

เมษายน 2531 รับราชการตาํแหน่ง ครู 2 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 2 
พฤศจิกายน 2534 รับราชการตาํแหน่ง อาจารย ์1 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 3 
ตุลาคม 2536 รับราชการตาํแหน่ง อาจารย ์1 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 4 
ตุลาคม 2538 รับราชการตาํแหน่ง อาจารย ์2 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 5 
ตุลาคม 2540 รับราชการตาํแหน่ง อาจารย ์2 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 6 
ตุลาคม 2546 รับราชการตาํแหน่ง อาจารย ์2 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 7 
เมษายน 2547 
ตุลาคม 2547 

รับราชการตาํแหน่ง อาจารย ์3 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 7 
รับราชการตาํแหน่ง อาจารย ์3 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 8 
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ธนัวาคม 2547 รับราชการตาํแหน่งครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู 

ระดบั คศ.3 
ปัจจุบนั รับราชการตาํแหน่งครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู 

ระดบั คศ.3 
 

ประสบการณ์การทาํงาน 

11 เมษายน 2531 รับราชการตาํแหน่ง ครู 2 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 2 
12 พฤศจิกายน 2534 รับราชการตาํแหน่ง อาจารย ์1 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 3 
1 ตุลาคม 2536 รับราชการตาํแหน่ง อาจารย ์1 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 4 
1 ตุลาคม 2538 รับราชการตาํแหน่ง อาจารย ์2 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 5 
2 ตุลาคม 2540 รับราชการตาํแหน่ง อาจารย ์2 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 6 
1 ตุลาคม 2546 รับราชการตาํแหน่ง อาจารย ์2 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 7 
1 เมษายน 2547 
1 ตุลาคม 2547 

รับราชการตาํแหน่ง อาจารย ์3 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 7 
รับราชการตาํแหน่ง อาจารย ์3 วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ระดบั 8 
 

24 ธนัวาคม 2547 รับราชการตาํแหน่งครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู 
ระดบั คศ.3 

ปัจจุบนั รับราชการตาํแหน่งครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ วทิยาลยัเทคนิคลาํพนู 
ระดบั คศ.3 

 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ  

พ.ศ. 2537 ศึกษาดูงานดา้นการจดัการศึกษา  ณ  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ตาม
โครงการแลกเปลี�ยนบุคลากรทางการศึกษาและดูงานในต่างประเทศ 

 
รางวลัที�ได้รับ 

1. ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นขา้ราชการตวัอยา่ง ระดบัภาคเหนือ ประจาํปี 2536 กลุ่มขา้ราชการ 

ระดบั 1-3 

2. ได้รับเกียรติบัตรเป็นผูมี้ผลงานดีเด่นของคุรุสภาจังหวดัลําพูน ประเภทครูผูส้อน 

ระดบัอุดมศึกษา ประจาํปี 2536 



834 
 

3. ได้รับเกียรติบตัรเป็นผูมี้ผลงานดีเด่นของคุรุสภาจงัหวดัลาํพูน ประเภทสื�อการเรียน         

การสอน วชิาช่างไฟฟ้ากาํลงั ระดบัอาชีวศึกษา ประจาํปี 2536 

4. ได้รับเกียรติคุณบัตรในฐานะผู ้สร้างชื�อเสียงและเกียรติคุณแก่กรมอาชีวศึกษา             

ประจาํปี 2537 

5. ได้รับเกียรติบัตรครูดีเ ด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจํา ปีการศึกษา 2554                 

จาก อาชีวศึกษาจงัหวดัลาํพนู 

6. ได้รับเกียรติบัตรและเครื� องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ� งแสนครูดี” ประจําปี 2554                  

จาก สาํนกังานคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 

7. ได้รับเกียรติบตัร “ครูสอนดี”  พุทธศกัราช 2554 จาก สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง        

การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 

8. ได้รับเครื�องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผูส้อนดีเด่น” ประจาํปี พ.ศ. 2555 จาก สํานักงาน         

คุรุสภา  กรุงเทพมหานคร 

9. ไดรั้บประกาศเกียรติคุณ “หนึ�งคนดี ใตร่้มบารมี พระผูท้รงเป็นแม่และครูแห่งแผน่ดิน” 

ประจาํปี 2555 จากสมาคมสโมสรวฒันธรรมหญิงในพระราชินูปถมัภ ์

10. ไดรั้บพิจารณาคดัเลือกให้เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัดีเด่นจงัหวดัลาํพูน ประจาํปี 

พ.ศ. 2555 

11. ไดรั้บเกียรติบตัร “ครูดีเด่น” ดา้นอุทิศเวลาของตนให้กบัวิทยาลยั ประจาํปีการศึกษา 

2555  

12. ไดรั้บเกียรติบตัร “ครูดีเด่น” ดา้นการบริการ และจิตอาสา  ประจาํปีการศึกษา 2556 

จาก อาชีวศึกษาจงัหวดัลาํพนู  สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13. ได้รับเกียรติบัตรได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจําเป็น 2556           

ระดบัส่วนราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  จงัหวดัลาํพนู 

14. ไดรั้บเกียรติบตัร “ครูดีเด่น” ดา้นคุณธรรม ประจาํปีการศึกษา 2557 จากอาชีวศึกษา

จงัหวดัลาํพนู สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15. ไ ด้ รั บ ใ บ ป ร ะ ก า ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ  “ ห นึ� ง ค รู ดี เ ป็ น ศ รี แ ผ่น ดิ น ”  ป ร ะ จํา ปี  2 5 5 7                            

จาก หนงัสือพิมพเ์ส้นทางผูน้าํ 
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ผลงานเด่น  

1. ได้รับรางวลัที�  1 วิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทสื� อการเรียนการสอน ชื�อผลงาน                 
ชุดทดลองไฟฟ้าเทคโนโลย ีประจาํปี 2356 จาก คุรุสภา  กรุงเทพมหานคร 

2. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  ในการประกวดสิ�งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดบัชาติ  

ประเภทที� 7 สิ�งประดิษฐเ์พื�อการเรียนการสอน  ประจาํปีการศึกษา 2554 

3. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  ในการประกวดสิ�งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดบัภาค  

ประเภทที� 7 สิ�งประดิษฐเ์พื�อการเรียนการสอน  ประจาํปีการศึกษา 2554 

4. ได้รับรางว ัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ในการประกวดสิ� งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่             

ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั  ประเภทที� 7 สิ�งประดิษฐเ์พื�อการเรียนการสอน  ประจาํปีการศึกษา 2554 

5. ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน ในการพฒันานวตักรรมที�ไดรั้บรางวลัผลงานนวตักรรม

ระดบัประเทศ  ตามโครงการ “หนึ� งโรงเรียน หนึ� งนวตักรรม”  (One School One Innovation)

ประจาํปี 2555  จาก สาํนกังานคุรุสภา  กรุงเทพมหานคร 

6. ไดรั้บรางวลั FIRI AWARD ROR THE BEST INVENTION  จากประเทศอิหร่าน          

ในการนาํเสนอผลงานวิจยั “การพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส” 

ในงานวนันกัประดิษฐ ์ ประจาํปี 2555  ซึ� งจดัโดย สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 

7. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การนาํเสนอผลงานวจิยัการพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อ

วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส  ประเภทงานวิจยันวตักรรมทางการศึกษาของคณะผูบ้ริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา  ในวนัวิชาการ โครงการการประชุมสัมมนาและนาํเสนอผลงานวิจยั

พฒันานวตักรรมและสิ�งประดิษฐ ์ระดบัชาติ ครัB งที� 2 ประจาํปี 2556   

8. ได้รับรางวลัเหรียญทอง การนาํเสนอผลงานวิจยัการพฒันาชุดฝึกทกัษะการต่อวงจร

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส  ประเภทงานวิจยันวตักรรมทางการศึกษาของคณะผูบ้ริหาร       

ครู บุคลากรทางการศึกษา  ในวนัวิชาการ โครงการการประชุมสัมมนาและนาํเสนอผลงานวิจยั

พฒันานวตักรรมและสิ�งประดิษฐ ์ระดบัชาติ ครัB งที� 2 ประจาํปี 2556    

9. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  การประกวดสิ�งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัชาติ  

ประเภท ภูมิปัญญาสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ ประจาํปีการศึกษา 2556 

10. ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน การประกวดสิ�งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัชาติ ประเภท 

ภูมิปัญญาสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ ประจาํปีการศึกษา 2556 
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11. ได้รับรางวลัชนะเลิศ การประกวดสิ� งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ          

ครัB งที� 25 ประเภท ภูมิปัญญาสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ ประจาํปีการศึกษา 2556 

12. ได้รับรางวลัชนะเลิศ การประกวดสิ� งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา

จงัหวดัลาํพนู ประเภท ภูมิปัญญาสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ ประจาํปี 2556 

13. ได้รับรางว ัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ� งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่          

ระดบัหน่วยวทิยาลยัเทคนิคลาํพนู ประเภท ภูมิปัญญาสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ ประจาํปี 2556 

14. ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภทผลงานนวตักรรมสิ�งประดิษฐ์ ของกลุ่ม

ผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์ ผลงานวิจยั เรื�อง การสร้างและพฒันาเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ย

ระบบไฟฟ้า  ในการประชุมสัมมนาและนาํเสนอผลงานวิจยันวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์ ระดบัชาติ 

ครัB งที� 3 ประจาํปี 2557 
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