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Abstract

การวิจยั ในครั@งนี@ มีวตั ถุประสงค์เพืDอสร้างและพัฒนาชุ ด
สาธิ ต การวางจุ ด บกพร่ องอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม มอเตอร์ ทีD ไ ด้ จ าก
ประสบการณ์ ใ นทํา งานจริ ง และการเรี ยนการสอน เพืD อ ใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ
พุท ธศัก ราช 2556 ชั@น ปี 3 สาขาวิช าช่ างไฟฟ้ า วิ ทยาลัยเทคนิ ค
เชี ยงราย สํานัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา รายวิ ช าการ
โปรแกรมและการควบคุมไฟฟ้ า รหัสวิชา 2104-2109 เรืD องการ
ควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ า ซึD งมักจะเจอปั ญหาจากตัวอุปกรณ์เอง และ
วงจรควบคุ ม มอเตอร์ จึ งมี แ นวคิ ด ทีD จะวางจุ ด บกพร่ องในวงจร
ควบคุ มและวงจรกําลังทีD มกั จะเกิ ดขึ@นเป็ นประจําซึD งชุ ดสาธิ ตการ
วางจุดบกพร่ องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ จะประกอบด้วยคู่มือการ
ใช้ ง าน โดยใช้ ส วิ ต ช์ จ ัม เปอร์ ว างจุ ด บกพร่ องบนตัว อุ ป กรณ์
ควบคุ มจะประกอบด้วย การสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดสาธิ ต
การวางจุดบกพร่ องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ จํานวน 3 ตัว โอเวอร์
โหลด จํานวน 1 ตัว และหลอดไฟสัญญาณ จํานวน 3 ตัว จากผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ปรากฏว่าชุดสาธิ ตการวางจุดบกพร่ องอุปกรณ์
ควบคุ มมอเตอร์ มีประสิ ทธิ ภาพซึD งได้จากแบบสอบถามประเมิ น
ความเหมาะสมของชุ ด สาธิ ต ของผู้เ ชีD ย วชาญ จํา นวน 5 ท่ า น
ประเมิ น ความคิ ด เห็ น ค่ าเฉลีD ยรวมอยู่ทีD 4.72 นัDนคื อ ผูเ้ ชีD ยวชาญ
ประเมิ นชุ ดสาธิ ตการวางจุดบกพร่ องอุปกรณ์ควบคุ มมอเตอร์ อยู่
ในระดับดีมาก และผลการประเมินคู่มือการใช้งานของชุ ดสาธิ ต มี
ค่าเฉลีDยรวมอยูท่ ีD 4.68 นันD คืออยูใ่ นระดับดี มาก และแบบสอบถาม
ประเมิ นความพึงพอใจของชุ ดสาธิ ตของผูเ้ รี ยนจํานวน 10 คน มี
ความพึงพอใจค่าเฉลีD ยรวมอยูท่ ีD 4.56 นันD คืออยูใ่ นระดับดี มาก กับ
ชุดสาธิ ตทีDผวู้ ิจยั ได้สร้างขึ@น

This research aimed at construct and develop the
efficiency of the demonstration model for fault finding in motor
controller derived from authentic work and teaching experience.
This model is aimed at teaching media for the subject
‘Programming and Electric Control 2104-2109’ in the vocational
diploma program 3rd year student, academic year 2556 in the
Department of Electrical Technicians, Chiangrai Technical
College, under the Office of Vocational Education Commission.
The problems often found on the topic of ‘Electrical Motor
Controller’ were from the equipment itself and motor control
circuit. So, the researcher designed the demonstration set for
fault finding in motor controller. The demonstration set consisted
of jumper switch, 3 motor controllers, one overload, and 3 signal
lights. The results reported by 5 specialists showed that the
demonstration model for fault finding in motor controller was
very high appropriate at 4.72 and the handbook of the developed
set was also very high appropriate at 4.68 The results of 10
students’ satisfaction showed very high satisfied level at 4.56.

คําสําคัญ : ชุดสาธิ ตการวางจุดบกพร่ องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์

Keywords : the demonstration model for fault finding in motor
controller
1. บทนํา
ในยุคปั จจุบนั การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ าก็เป็ นส่ วนหนึD ง
ของการใช้ ชี วิ ต ประจํา วัน นัD น คื อ ทุ ก ๆสถานทีD ไม่ ว่ า จะเป็ น
บ้านพักอาศัย โรงแรม โรงเรี ยน รวมถึ งโรงงานอุตสาหกรรมต่าง
ๆ จําเป็ นต้องใช้ในการควบคุมมอเตอร์ ปัnมนํ@าชนิ ดต่างๆ อย่างน้อย
ก็จะใช้วงจรควบคุ ม การสตาร์ ต มอเตอร์ ไฟฟ้ าโดยตรง ซึD งเป็ น
วงจรพื@ นฐาน ทีD นิ ยมใ ช้ ใ นก ารควบคุ มมั ก จะมี อุ ปกรณ์ ทีD
ประกอบด้วย แมกนี ติ ก คอนแทกเตอร์ โอเวอร์ โ หลด เป็ นต้น
ในการทํางานของวงจรควบคุมมอเตอร์ แต่ละครั@ง มักจะเกิ ดปั ญหา

จากอุปกรณ์ หรื อวงจรไฟฟ้ า มอเตอร์ ก็ไม่สามารถทํางานปัn มนํ@าได้
เพราะในบางครั@ งเมืD อ เกิ ด ปั ญ หา จะต้อ งหาอาการเสี ย สาเหตุ
วิเคราะห์ปัญหาทีDเกิดขึ@น และทําการตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมและ
วงจรไฟฟ้ า ทําให้ใช้เวลานาน กว่าจะรู้ จุดเสี ย และวิธีทีDจะแก้ไข
ต่อไป
สภาพปั ญ หาสาเหตุ ทีD เ กิ ด ขึ@ นส่ วนมากจะเกิ ด กั บ
อุปกรณ์ทีDใช้ในงานควบคุ ม เช่ น แมกนี ติกคอนแทกเตอร์ ซึD งเกิ ด
จากคอยล์ไม่ทาํ งาน อาจจะขาดหรื อไหม้ได้ หรื อหน้าสัมผัสคอน
แทกเมน และหน้าสัมผัสคอนแทกช่ วยทํางานไม่ปกติ อาจเกิ ดจาก
การอาร์ กระหว่างหน้าสัมผัส ทําให้หน้าหน้าสัมผัสติ ดกัน ทําให้
ไม่ ส ามารถควบคุ ม การทํา งานของมอเตอร์ ไ ด้ นัDน คื อ มอเตอร์
ทํางานตลอดเวลา
จากสภาพปั ญหาดังการกล่าวการจัดการเรี ยนการสอน
หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศัก ราช 2556 ชั@ นปี 3
สาขาวิ ช าช่ า งไฟฟ้ า วิ ท ยาลัย เทคนิ ค เชี ย งราย รายวิ ช าการ
โปรแกรมและการควบคุมไฟฟ้ า รหัสวิชา 2104-2109 เรืD องการ
ควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ผู้เ รี ยนไม่ ส ามารถรู้ จุ ด บกพร่ อ งต่ า ง ๆ
ภายในวงจรควบคุ ม เมืD อเกิ ด ปั ญหาในระบบการควบคุ ม วงจร
มอเตอร์ ไฟฟ้ าจะมีท@ งั ระบบไฟฟ้ า และระบบทางกลไก อีกทั@งใน
การทํางานในแต่ละวงจรทุกครั@ง ลักษณะการทํางานของวงจรจะ
ทํางานไวมากทําให้ เราไม่ สามารถมองเห็ น สภาวะการทํางานทีD
ชัดเจน และมองเห็นจุดเสี ยของวงจรได้
ดังนั@น ผูว้ ิ จยั จึ งมี ค วามจําเป็ นทีD จะสร้ างชุ ด สาธิ ตการ
วางจุ ด บกพร่ อ งอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม มอเตอร์ ด้ว ยโปรแกรมเมเบิ ล
คอนโทรลเลอร์ เพืDอแสดงการวางจุดบกพร่ องของอุปกรณ์ วงจรทีD
มักจะเกิ ดขึ@นบ่อยครั@ ง รวมถึ งอุปกรณ์ทีDใช้ประกอบในวงจรกําลัง
(Power) และวงจรควบคุ ม (Control) ทั@งหมดว่าจะแสดงอาการ
ออกมาอย่างไร ซึD งเราจะสามารถแก้ไขปั ญหาจุดบกพร่ องด้วยวิธี
การใดแก้ปัญหาได้อย่างถู กต้อง ผูเ้ รี ยนจะได้เห็ น และเข้าใจการ
ทํางานจริ งของอุปกรณ์ในทางไฟฟ้ า และทางกลไก ทําให้เกิ ดการ
เรี ยนรู้ ไ ด้ อ ย่ า งลึ ก ซึ@ งมากขึ@ นส่ ง ผลให้ จ ัด การเรี ยนการสอนมี
ประสิ ท ธิ ภาพสู ง และสามารถนําความรู้ ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการ
เรี ยนหรื อปฏิบตั ิงานต่อไป
2. วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิ จ ัย เรืD องการสร้ า งและพัฒ นาชุ ด สาธิ ต การวาง
จุดบกพร่ องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ ซึD งได้ออกแบบและพัฒนาชุ ด
สาธิ ตการวางจุดบกพร่ องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ เป็ นการวิจยั เชิ ง
ทดลอง มีรายละเอียดและขั@นตอนวิธีการดําเนิ นงานดังนี@

เริ ม

ศึกษาข้อมูล

ออกแบบชุดสาธิ ต/อุปกรณ์

วางจุดบกพร่ อง
อุปกรณ์

ทดสอบอุปกรณ์
ควบคุม

ทํางานไม่ถูกต้อง
ออกแบบ/แก้ไข

ทํางานถูกต้อง
ประกอบอุปกรณ์/ทดสอบชุดสาธิ ต
และจัดทําคู่มือ

ตรวจสอบโดย
ผูเ้ ชี ยวชาญ

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ ง

ผ่าน
เก็บรวบรวม
ข้อมูล
สิ1 นสุ ด
ภาพที= 1 ขั@นตอนวิธีดาํ เนิ นการวิจยั
3. ศึกษาข้ อมูล
การศึกษาเพืDอการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการดังต่อไปนี@
1) ศึ ก ษาการจั ด การเรี ยนการสอนในหลั ก สู ตร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 ชั@นปี 3 สาขาวิชาช่ าง
ไฟฟ้ า วิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงราย รายวิชาการโปรแกรมและการ
ควบคุ ม ไฟฟ้ า รหัส วิ ช า 2104-2109 เรืD องการควบคุ ม มอเตอร์
ไฟฟ้ า และจากประสบการณ์ จากทํางานจริ ง ซึD งมักจะเจอปั ญหา
จากตัวอุ ป กรณ์ เ อง และวงจรทีD ใ ช้ใ นการควบคุ ม มอเตอร์ ไฟฟ้ า

จึงมีแนวคิดทีDจะทดสอบการวางจุดบกพร่ องในการควบคุมทีDมกั จะ
เกิ ด ขึ@ น เป็ นประจําในการต่อวงจรการใช้งานในวงจรกําลัง และ
วงจรควบคุม
2) ศึ ก ษาเอกสารตําราและงานวิ จยั ทีD เ กีD ยวข้อง เพืD อ
ศึ ก ษาเนื@ อหาเกีD ย วกั บ วงจรการควบคุ ม มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า และ
ส่ วนประกอบโครงสร้ าง วงจรภายใน ระบบกลไกของอุ ปกรณ์
ควบคุมแต่ละตัว พร้อมทั@งออกแบบเงืDอนไขการวางจุดบกพร่ องตัว
อุป กรณ์ ค วบคุ มในแมกนี ติก คอนแทกเตอร์ โอเวอร์ โหลด และ
หลอดไฟสัญญาณ
3) ศึกษาการทํางานของอุปกรณ์ควบคุมแต่ละตัว ศึกษา
ส่ วนประกอบโครงสร้ าง วงจรภายใน ระบบกลไกของอุ ปกรณ์
วิเ คราะห์ ค วามเป็ นไปได้ใ นการวางจุด บกพร่ องภายในอุป กรณ์
และถอดส่ วนประกอบของอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม แมกนี ติก คอนแทก
เตอร์ โอเวอร์ โหลด และหลอดไฟสัญญาณ

ด้วยมัลติมิเตอร์

ภาพที= 3 การติดตั@งอุปกรณ์ต่าง ๆ
2) ทดสอบการทํางานแผงชุ ดสาธิ ต โดยการต่อวงจรการใช้
งานการควบคุม และวงจรกําลังการสตาร์ ทมอเตอร์ โดยตรง

4. ออกแบบชุ ดสาธิต และการจัดวางอุปกรณ์
1) ออกแบบโครงสร้ างโดยใช้โปรแกรม Visio ในการเขียน
ออกแบบการจัดวางอุปกรณ์ ซึD งวัดตามขนาด รู ปร่ างของอุปกรณ์
จริ ง เขียนสัญลักษณ์ในการควบคุม
ภาพที= 4 ทดสอบวงจรควบคุมการสตาร์ ทมอเตอร์ โดยตรง

ภาพที= 2 การออกแบบเขียนด้วยโปรแกรม Visio
2) จัดทําโครงชุ ดสาธิ ต โดยใช้วสั ดุ ทีDทาํ โครงสร้ างด้วยราง
อลูมิเนี ยมแบบกล่องขนาด 1 x 3 นิ@ ว ด้านข้างบุดว้ ยไม้อดั ขนาด 3
มิลลิ เมตร มีขนาด 50 x 70 x 20 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x หนา)
มีรูปแบบกระเป๋ าหิ@ วพับเก็บได้
3) ออกแบบสัญลัก ษณ์ ตําแหน่ งอุ ป กรณ์ การควบคุ ม วงจร
รวมถึงแหล่งจ่ายไฟ ลงในกระดาษ แล้วทําการสกรี นแผงด้านหน้า
ชุดสาธิ ต บนแผ่นพลาสติกขนาด 3 มิลลิเมตร สี ขาว
5. ประกอบอุปกรณ์ /ทดสอบชุ ดสาธิต และจัดทําคู่มือ
1) ทําการติดตั@งอุปกรณ์และเชืD อมต่อสายไฟในวงจรอุปกรณ์
แหล่ ง จ่ า ยไฟ เบรกเกอร์ แมกนี ติก คอนแทกเตอร์ เวอร์ โหลด
สวิตช์แบบปุ่ มกด และขั@วต่อวงจรต่าง ๆ บนแผงด้านหน้าชุ ดสาธิ ต
ตรวจสอบการต่ อ เชืD อ มแผงสาธิ ตกับ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม จุ ด ต่ า ง ๆ

3) จัด ทําคู่ มื อการใช้งานชุ ด สาธิ ต เขี ยนคู่ มื อการใช้ งาน
ส่ ว นประกอบทีD สํา คัญ ในตัวอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ต่ า ง ๆ ทีD ใ ช้ ใ นชุ ด
สาธิ ต ลําดับ ขั@น ตอนการใช้ งาน กํากับ หมายเลขต่ าง ๆ แสดง
ความหมาย ทําไว้เ พืD อให้ ผูใ้ ช้งานชุ ด สาธิ ตการวางจุ ด บกพร่ อง
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ สามารถใช้งานได้ดว้ ยตนเองอย่างถูกวิธี
และมีความปลอดภัยในการทํางานด้วย
6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ผูว้ ิ จ ัย ได้น ําชุ ด สาธิ ต และเอกสารคู่ มื อ ทีD เ สร็ จ สมบู ร ณ์
พร้ อ มแบบสอบถามประเมิ น ความเหมาะสมของชุ ด สาธิ ต ให้
ผู้เ ชีD ย วชาญ จํา นวน 5 ท่ า นทํา การประเมิ น ความคิ ด เห็ น และ
นักเรี ยนหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ ชั@นปี 3 สาขาวิ ชาช่ าง
ไฟฟ้ า วิ ท ยาลัยเทคนิ ค เชี ย งราย สํานัก งานคณะกรรมการการ
อาชี วศึ กษา จํานวน 10 คน ประเมิ นความพึงพอใจ ซึD งนําผลทีDได้
ไปวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพระดับคะแนนเฉลีD ยของคําถามในแต่
ละข้อผูว้ ิจยั ได้ใช้เกณฑ์ในการกําหนดช่วงคะแนน
2) การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และสถิ ติ ทีD ใ ช้ ผู้วิ จ ัย ได้ด ํา เนิ น การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี@
(1) การวิเคราะห์หาคุณภาพชุ ดสาธิ ตจากผูเ้ ชีD ยวชาญและ
ผูร้ ั บ การฝึ ก กระทําหลังจากรวบรวมแบบสอบถามแบบมาตรา

ส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ทีD ผู้เ ชีD ย วชาญและนั ก เรี ยน
หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั@น ปี 3 สาขาวิ ช าช่ า งไฟฟ้ า
วิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
ประเมิ น จากนั@น หาค่ า เฉลีD ย (Mean) (ล้วน, 73: 2538) ระดับ
ความเห็นหาได้จากสู ตร
∑X
X=
N
เมืDอ X แทนคะแนนเฉลีDย
∑ X แทนผลรวมของคะแนนทั@งหมด
N แทนจํานวนข้อมูล
(2) ส่ ว นเบีD ย งเบนมาตรฐาน (Standard
(กานดา, 55 : 2539) หาได้จากสู ตร
2

n∑ X - (∑ X)
S. D . =
n(n - 1)

Deviation)

2

ภาพที= 4-1 ชุดสาธิ ตการวางจุดบกพร่ องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
3) ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของผูเ้ ชีD ยวชาญ
การวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชีD ยวชาญทีD มี ต่ อชุ ด
สาธิ ต เรืD องการสร้ า งและหาประสิ ทธิ ภ าพชุ ด สาธิ ต การวาง
จุดบกพร่ องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ โดยวิเคราะห์จากผูเ้ ชีD ยวชาญ
จํานวน 5 ท่าน ปรากฏผลดังตารางทีD 1
ตารางที= 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์แบบประเมิ นชุ ดสาธิ ตการวาง
จุดบกพร่ องอุปกรณ์ ควบคุ ม มอเตอร์ ของผูเ้ ชีD ยวชาญ จํานวน 5
ท่าน

เมืDอ S.D. คือส่ วนเบีDยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
∑ X 2 คือผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง

รายการ

2

( ∑ X) คือผลรวมของคะแนนทั@งหมดยกกําลังสอง
n คือจํานวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

7. ผลการดําเนินการ
การวิ จ ัย ในครั@ งนี@ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พืD อ สร้ า งและหา
ประสิ ทธิ ภาพชุดสาธิ ตการวางจุดบกพร่ องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
เพืD อใช้ป ระกอบการเรี ยนการสอนในหลัก สู ต รประกาศนี ยบัต ร
วิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ชั@ นปี 3 สาขาวิ ช าช่ างไฟฟ้ า
วิทยาลัยเทคนิ คเชี ยงราย สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
รายวิชาการโปรแกรมและการควบคุมไฟฟ้ า รหัสวิชา 2104-2109
เรืD องการควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ า ซึD งมีผลการดําเนิ นการดังต่อไปนี@
(1) ผลของชุ ด สาธิ ต สาธิ ต การวางจุ ด บกพร่ องอุ ป กรณ์
ควบคุมมอเตอร์
ได้ชุดสาธิ ตการวางจุดบกพร่ องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
พร้ อมคู่มื อการใช้งาน และอุป กรณ์ ควบคุ ม แมกเนติ ก คอนแทก
เตอร์ โอเวอร์ โหลด และหลอดไฟสัญญาณจํานวน 3 ตัว ซึD งได้วาง
จุดบกพร่ องเป็ นสวิตช์จมั เปอร์ บนตัวอุปกรณ์ควบคุม

ระดับความ
คิดเห็น
X S.D.

แปลผล

ความพึงพอใจด้านการออกแบบ
1. ความประณีต ความสวยงาม
2. ความเหมาะสมและขนาดชุดสาธิต
3. การจัดวางตําแหน่ งอุปกรณ์ได้
เหมาะสม
4. การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสม
ค่าเฉลีDย

4.60
4.60
4.60

0.89
0.89
0.55

เห็นด้วยมากทีDสุด
เห็นด้วยมากทีDสุด
เห็นด้วยมากทีDสุด

4.60
4.60

0.55
-

เห็นด้วยมากทีDสุด
เห็นด้วยมากทีDสุด

ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
1. มีความทนทานแข็งแรง
2. ความถูกต้องของวงจรควบคุม
3. การวางจุดบกพร่ องของอุปกรณ์
4. มีการป้ องกันของระบบชุดสาธิต
ค่าเฉลีDย

4.80
4.60
5.00
4.60
4.75

0.45
0.55
0
0.55
-

เห็นด้วยมากทีDสุด
เห็นด้วยมากทีDสุด
เห็นด้วยมากทีDสุด
เห็นด้วยมากทีDสุด
เห็นด้วยมากทีDสุด

ความพึงพอใจด้านการใช้งาน
1. ใช้งานสะดวก
2. ง่ายต่อการใช้งาน
3. มีความปลอดภัยในการใช้งาน
4. มีความสะดวกในการเคลืDอนย้าย
ค่าเฉลีDย
ค่าเฉลีDยรวม

4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.72

0.45
0.45
0.45
0.45
-

เห็นด้วยมากทีDสุด
เห็นด้วยมากทีDสุด
เห็นด้วยมากทีDสุด
เห็นด้วยมากทีDสุด
เห็นด้วยมากทีDสุด
เห็นด้วยมากทีDสุด

4) ผลการประเมินคู่มือการใช้ งานของผู้เชี=ยวชาญ
ตารางที= 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์แบบประเมินคู่มือการใช้งานชุ ด
สาธิ ตการวางจุดบกพร่ องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ ของผูเ้ ชีD ยวชาญ
จํานวน 5 ท่าน

1. การลําดับขั@นตอนการใช้งาน
2. ข้อความรู ปภาพเห็นชัดเจน
3. เนื@อหาคู่มือครบถ้วนสมบูรณ์

เห็นด้วยมากทีสุ ด
เห็นด้วยมากทีสุ ด
เห็นด้วยมากทีสุ ด

4. คําอธิบายวงจรอ่านแล้วเข้าใจ
5. สามารถนําไปใช้งานได้ง่าย

4.60
4.60

0.55
0.55

เห็นด้วยมากทีสุ ด
เห็นด้วยมากทีสุ ด

ค่าเฉลีย

4.68

-

เห็นด้วยมากทีสุ ด

แปลผล

5) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ตารางที= 3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ แบบประเมิ นความพึงพอใจชุ ด
สาธิ ต การวางจุด บกพร่ องอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม มอเตอร์ จากผูเ้ รี ยน
จํานวน 10 คน
ระดับความ
คิดเห็น
S.D.
X

รายการ
ความพึงพอใจด้านการออกแบบ
1. ความประณีต ความสวยงาม

แปลผล

4.90

0.32

4.50
4.60

0.71
0.52

4.20

0.63

4.55

-

เห็นด้วยมาก
ทีDสุด

ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
1. มีความทนทานแข็งแรง
2. ความถูกต้องของวงจรควบคุม

4.40
4.70

0.52
0.48

3. การวางจุดบกพร่ องของอุปกรณ์
4. มีการป้ องกันของระบบชุดสาธิต

4.40
4.70

0.84
0.67

4.55

-

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
ทีDสุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
ทีDสุด
เห็นด้วยมาก
ทีDสุด

2. ความเหมาะสมและขนาดชุดสาธิต
3. การจัดวางตําแหน่ งอุปกรณ์ได้
เหมาะสม
4. การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ได้
เหมาะสม
ค่าเฉลีDย

ค่าเฉลีDย

ระดับความ
คิดเห็น
S.D.
X

รายการ

ระดับความ
คิดเห็น
S.D.
X
4.60 0.89
4.80 0.45
4.80 0.45

รายการ

ตารางที= 3 (ต่ อ) สรุ ปผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ
ชุ ดสาธิ ตการวางจุดบกพร่ องอุปกรณ์ ควบคุมมอเตอร์ จากผูเ้ รี ยน
จํานวน 10 คน

เห็นด้วยมาก
ทีDสุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
ทีDสุด
เห็นด้วยมาก

ความพึงพอใจด้านการใช้งาน
1. ใช้งานสะดวก

4.80

0.42

2. ง่ายต่อการใช้งาน

4.60

0.70

3. มีความปลอดภัยในการใช้งาน
4. มีความสะดวกในการเคลืDอนย้าย

4.30
4.60

0.48
0.52

ค่าเฉลีDย

4.58

-

ค่าเฉลีDยรวม

4.56

แปลผล

เห็นด้วยมาก
ทีDสุด
เห็นด้วยมาก
ทีDสุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
ทีDสุด
เห็นด้วยมาก
ทีDสุด
เห็นด้วยมาก
ทีDสุด

8. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั ทีDได้จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ปรากฏว่าชุ ดสาธิ ต
การวางจุดบกพร่ องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ พร้ อมเอกสารคู่มือทีD
เสร็ จสมบู รณ์ ห าประสิ ท ธิ ภาพจากแบบสอบถามประเมิ น ความ
เหมาะสมของชุ ด สาธิ ต ให้ ผูเ้ ชีD ยวชาญ จํานวน 5 ท่ าน ทําการ
ประเมิ น ความคิ ด เห็ น เฉลีD ย รวมอยู่ ทีD 4.72 นัD น คื อ ผู ้เ ชีD ย วชาญ
ประเมิ น ชุ ด สาธิ ต การวางจุ ด บกพร่ อ งอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม มอเตอร์
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีDสุดกับชุดสาธิ ต และประเมินคู่มือการใช้
งานมี ค่าเฉลีD ยทีD 4.68 นัDนคื อ ผูเ้ ชีD ยวชาญประเมิ นคู่มือการใช้งาน
ของชุ ด สาธิ ตการวางจุดบกพร่ องอุ ปกรณ์ ค วบคุ มมอเตอร์ อยู่ใ น
ระดับเห็นด้วยมากทีDสุด และแบบสอบถามประเมินความเหมาะสม
ของชุ ดสาธิ ต ให้ ผูร้ ั บ การฝึ กมี ความพึ งพอใจเฉลีD ยรวมอยู่ทีD 4.58
นัDนคื อ ผูร้ ั บการฝึ กมี ความพึงพอใจชุ ดสาธิ ตการวางจุด บกพร่ อง
อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม มอเตอร์ อยู่ใ นระดับ เห็ น ด้วยมากทีD สุ ด กับ ชุ ด
สาธิ ตทีDผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ@น
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