
 

 

 

 

บทที�  1 

บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

มอเตอร์ไฟฟ้าถือไดว้่าเป็นอุปกรณ์ที�เป็นส่วนประกอบสําคญัหลกั ๆ ของเครื�องใช้ไฟฟ้า   
ที�ใช้สอยอยู่ในชีวิตประจาํวนั ไม่ว่าจะเป็นเครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบา้นหรือที�พกัอาศยั สถานศึกษา 
หน่วยงานราชการ รวมไปถึงในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น เครื�องซักผา้ ปั4มนํ5 า พดัลม 
เครื�องปั�นอาหาร รวมไปถึงเครื�องจกัรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ� งจะมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ 
จึงถือไดว้า่มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที�มีความสําคญัมากในงานทางดา้นไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากาํลงั การศึกษา
เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากาํลงั มอเตอร์ไฟฟ้าจึงถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที�ผูเ้รียน
ทางด้านไฟฟ้ากําลังต้องมีความรู้เข้าใจเป็นอย่างดีทั5 งในส่วนของเนื5อที� เป็นทฤษฎีและปฏิบัติ          
ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้า ในการเรียนการสอนในเรื� องมอเตอร์
ไฟฟ้านั5นเนื5อหาที�ถือได้ว่ามีความสําคญัอย่างยิ�งคือการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เนื�องจากการนํา
มอเตอร์ไฟฟ้าเพื�อนาํไปประยุกตใ์ช้งานในดา้นต่าง ๆ นั5น การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านั5นถือไดว้า่มี
ความสําคญัอย่างยิ�ง เพราะการออกแบบในการควบคุมการทาํงานมอเตอร์นั5นถ้ามีการออกแบบ
ระบบควบคุมที�ดีจะทาํมอเตอร์ไฟฟ้าทาํงานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดการเสียหายของมอเตอร์
ไฟฟ้าที�จะเกิดขี5นและยืดอายุการใช้งานมอเตอร์ได้อีกด้วย จึงกล่าวไดว้่าการควบคุมการมอเตอร์
ไฟฟ้านั5นถือไดว้่าเป็นส่วนที�มีความสําคญัมาก ดงันั5นผูที้�ศึกษาเกี�ยวกบัมอเตอร์ไฟฟ้าตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอยา่งดี ซึ� งในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยปกติ
จะมีองค์ประกอบพื5นฐานของวงจรควบคุมที�นิยมใช้โดยจะมีองค์ประกอบของ สวิตซ์ปุ่มกด        
แมกนีติกคอนแทกเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย ์ และหลอดไฟสัญญาณเป็นตน้  

ในการศึกษาภาคปฎิบติัการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านั5น หากมีการศึกษาจุดบกพร่องอนัเกิด
จากอุปกรณ์ในส่วนต่าง ๆ ก็จะทาํใหผู้ที้�ศึกษาสามารถวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุและคน้หาจุดบกพร่อง
อนัเกิดจากอุปกรณ์นั5นไดแ้ละนาํไปสู่การแกปั้ญหาขอ้บกพร่องหรืออาการเสียดงักล่าวได ้ซึ� งในการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านั5นปัญหาหรือสาเหตุหลกัที�เกิดขึ5นส่วนใหญ่มกัจะเกิดกบัอุปกรณ์ที�ใชใ้นงาน
ควบคุม เช่น แมกนีติกคอนแทกเตอร์ซึ� งโดยทั�วไปเกิดจากคอยล์ไม่ทาํงานหรืออาจจะขาดไหมไ้ด ้
หรือหนา้สัมผสัคอนแทกเมนและหนา้สัมผสัคอนแทกช่วยทาํงานไม่ปกติเกิดจากการอาร์กระหวา่ง
หน้าสัมผสั ทําให้หน้าหน้าสัมผ ัสติดกัน ทําให้ไม่สามารถควบคุมการทํางานของมอเตอร์
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ได้ นั�นคือมอเตอร์ทาํงานตลอดเวลา ซึ� งสาเหตุดงัที�กล่าวมาขั5นตน้นั5นถือไดว้่าเป็นปัญหาหลกั ๆ       
ที�เกิดขึ5นในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า หากในกระบวนการเรียนการสอนในเนื5อหาการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าในภาคปฏิบติัได้มีการปฏิบติัจาํลองโดยกาํหนดจุดบกพร่องที�เกิดจากการควบคุม
มอเตอร์จากกรณีต่าง ๆ เพื�อให้ผูเ้รียนได้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุที�เกิดขึ5นแลว้สามารถทาํการ
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุเพื�อนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาได้ก็จะสามารถทาํให้ผูเ้รียนได้เกิดความ
เขา้ใจในเรื�องการควบคุมมอเตอร์ไดดี้ยิ�งขึ5น ซึ� งที�ผา่นมานั5นในกระบวนการเรียนการสอนในเนื5อหา
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าของสาขาวชิาช่างไฟฟ้ากาํลงั  วทิยาลยัเทคนิคเชียงรายนั5น ผูว้ิจยัไดท้าํการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าที�ใชใ้นการประกอบการเรียนการสอนที�มี
อยูก่่อนหนา้นี5แลว้ดงัภาพที�  1-1 โดยชุดสาธิตดงักล่าว  เมื�อผูว้ิจยัไดท้าํการนาํมาใชใ้นการประกอบ     
การเรียนการสอนไดพ้บวา่ชุดสาธิตดงักล่าวมีจุดบกพร่องและมีปัญหาเกี�ยวกบัการใชง้านอยู่หลาย
ส่วนอีกทั5งอุปกรณ์ที�ใช้ในการควบคุมมีความล้าสมยัไม่ทนัต่อเทคโนโลยีในปัจจุบนั อีกทั5งไม่
สามารถนาํมาประกอบการเรียนการสอนในหัวขอ้เรื� องการควบคุมมอเตอร์ไดค้รอบคลุมเนื5อหา
ทั5งหมด  

จากที�มาและความสําคญัของปัญหาที�ได้กล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการออกแบบ
พฒันาและสร้างชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าขึ5นมาใหม่ โดยทาํการ
พฒันาปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องที�เกิดขึ5นจากชุดสาธิตเดิม อีกทั5งไดมี้การปรับปรุงให้ชุดสาธิตที�
พฒันาขึ5นมีความทนัสมยัและครอบคลุมเนื5อหาในการเรียนการสอนเรื�องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
นอกจากนี5 ไดท้าํการหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า      
ที�ทาํการพฒันาขึ5 นมา หลังจากนั5นได้ทาํการนําชุดสาธิตไปใช้ร่วมในการจดัการเรียนการสอน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ชั5นปีที� 3 กลุ่ม 1-2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั   
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  รายวิชาการโปรแกรมและการควบคุมไฟฟ้า  รหัสวิชา  2104-2109        
เรื�องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เพื�อทาํใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธิF ทางการเรียนที�สูงขึ5น 

 

 

ภาพที�  1-1  ชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์    
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1 เพื�อสร้างและพฒันาชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์  
1.2.2 เพื�อหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ 
1.2.3 เพื�อหาผลสัมฤทธิF ทางการเรียนของนกัเรียน  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

ชั5นปีที� 3 กลุ่ม 1-2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย  
สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที�ใชชุ้ดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนที�นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

1.2.4 เพื�อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์
ควบคุมมอเตอร์ 
 
1.3 ขอบเขตของการวจัิย 

 การสร้างและพัฒนาชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ในครั5 งนี5             
ไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยัดงันี5  
 1.3.1  การหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ 

1) ตวัแปรตน้คือชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์  
2) ตวัแปรตามคือการวางจุดบกพร่อง  

 1.3.2  การหาผลสัมฤทธิF ทางการเรียน 
1) ตวัแปรตน้คือชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์  
2) ตวัแปรตามคือผลสัมฤทธิF ทางการเรียน 

1.3.3  การศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์
ควบคุมมอเตอร์ 

1) ตวัแปรตน้คือชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์  
2) ตวัแปรตามคือความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อชุดสาธิตการวางจุดบกพร่อง

อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ 
 
1.4 สมมุติฐานของงานวจัิย 

1.4.1 ชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์  ที�พ ัฒนาขึ5 นสามารถใช้
ประกอบการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80 / 80 
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1.4.2 ผลสัมฤทธิF ทางการเรียนของนกัเรียน  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั5นปีที�  
3 กลุ่ม 1-2  สาขาวชิาช่างไฟฟ้ากาํลงั  แผนกวชิาช่างไฟฟ้ากาํลงั วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย  สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที�ใช้ชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์หลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนที�นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

1.4.3 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์อยูใ่น
ระดบัมาก 
 
1.5 นิยามคําศัพท์เฉพาะ 

1.5.1 การสร้างหมายถึงการจัดทาํส่วนประกอบต่าง ๆ ของชุดสาธิตการวางจุดบกพร่อง
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ ตามแบบที�ไดอ้อกแบบไว ้ การประกอบชิ5นส่วนตามแบบและการปรับปรุง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ใหส้ามารถทาํงานไดต้ามเกณฑที์�กาํหนด 

1.5.2 การพฒันาชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์หมายถึงการออกแบบ
และการปรับปรุงระบบดา้นการออกแบบ  ดา้นการใชง้านและคุณภาพใหมี้สมรรถนะที�ดีขึ5น 

1.5.3 ประสิทธิภาพชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์หมายถึงคุณภาพ     
ชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์  โดยวดัจากค่าเฉลี�ยของคะแนนนักศึกษา
ทั5งหมดจากการตอบแบบคาํถามทา้ยการปฏิบติังานและแบบทดสอบหลงัเรียน โดยผลสัมฤทธิF
ทางการเรียนตามเกณฑที์�กาํหนด 80 / 80 คือ 

1)   80 ตวัแรกหมายถึงร้อยละผลสัมฤทธิF ทางการเรียนโดยคิดจากคะแนนเฉลี�ยจากการ
ตอบคาํถามทา้ยการปฏิบติังานและใบงานทั5งหมด      

2)   80 ตวัหลงัหมายถึงร้อยละผลสัมฤทธิF ทางการเรียนโดยคิดจากคะแนนเฉลี�ยจากการ  
ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัศึกษาทั5งหมด 

1.5.4 ผู ้เ ชี� ยวชาญหมายถึงผู ้ที� มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ� ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์          
ดา้นการสอนเกี�ยวกบัวชิาการควบคุมมอเตอร์ หรือผูที้�สอนวชิาที�มีเนื5อหาใกลเ้คียงไม่นอ้ยกวา่ 10  ปี 

1.5.5 ผูเ้รียนหมายถึงนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั5นปีที� 3 กลุ่ม 1-2 สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้ากําลัง  ที�ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า ในปีการศึกษา 2557  
วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย  สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จงัหวดัเชียงราย 

1.5.6 ความพึงพอใจของผูเ้รียนหมายถึงความรู้สึกที�มีต่อการออกแบบ  คุณภาพและการใชง้าน
ชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์  สามารถทาํงานไดต้ามขอ้กาํหนด  จะเกิด
ความรู้พึงพอใจ  แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์      
ไม่สามารถทาํงานไดต้ามขอ้กาํหนด หรือทาํงานไดไ้ม่เตม็ขอ้กาํหนดจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ 
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1.5.7 คุณภาพของชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์หมายถึงการวาง
จุดบกพร่องแมกนีติกคอนแทกเตอร์  โอเวอร์โหลดและหลอดไฟสัญญาณ  ให้ทาํงานตามเงื�อนไข        
ที�ออกแบบเอาไว ้ 
 

1.6 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ได้ชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์เพื�อใช้ประกอบการเรียน    
การสอนที�มีประสิทธิภาพ  

1.6.2 ชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์สามารถเพิ�มผลสัมฤทธิF ทาง    
การเรียนของเรียนใหสู้งขึ5น 

1.6.3 เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดสาธิตในหัวข้อวิชาการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และสาขาวชิาอื�น  ๆ 
 
 
 
 
 
 


