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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส โดย
มีสมมติฐาน คือ ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา ตามเกณฑ์ 80/80
โดยสร้างชุดการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส ประเมินคุณภาพชุดการสอนโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และนาไปใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2 หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
จานวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจงตามสภาพจริงผลการวิจัย พบว่า การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ชุด
การสอนมีคุณภาพอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด (4.72±0.45) การหาประสิ ทธิภ าพของชุดการสอนด้านความรู้
89.67/95.67 และด้านทักษะทางปัญญา 95.56/94.33 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ 80/80 โดยชุดการ
สอนที่สร้างขึ้นเหมาะสมสาหรับนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: ชุดการสอน หมายถึง ชุดทดลองการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส การขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ประสิทธิภาพของชุดการสอน
ABSTRACT
This research aimed to invent and verify the efficiency of the instructional package of
three-phase generator synchronization. The hypothesis was the teaching package constructed
was effective with knowledge efficiency and cognitive skill in accordance with 80/80 criteria.
The instructional package constructed covered three-phase generator synchronization. The
quality of the teaching set was assessed by 3 experts and implemented the package to a
group of 10 students who enrolled in Energy Engineering Laboratory 2, Bachelor’s degree
program of Electrical and Energy Engineering, Eastern Asia University. The results indicated
that the quality assessment of the instructional package by experts was at highest level
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 หน้า 35

(4.72±0.45). The instructional package was effective at 89.67/95.67 in terms of knowledge,
and 95.56/94.33 in terms of cognitive skills, higher than the 80/80 criterion. Therefore,
instructional package was suitable for effective teaching and learning on three-phase
generator synchronization.
KEYWORDS: Teaching set, Generator synchronization experiment set, Three Phase Generator
Synchronization, Efficiency of the instructional package.
บทนา
กระทรวงศึ กษาธิ การ (2553) ได้ ก าหนด
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ไว้ว่าเป็ นสาขาวิชาที่
เกี่ ย วกั บ การน าความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิ ท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ มี ค วาม
หลากหลายในด้ านองค์ ความรู้ และสาขาวิ ชาชี พที่
เกี่ ยวข้ อง เพื่ อน าไปสู่ การต่ อยอดองค์ ความรู้ ด้ วย
ศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ เกี่ ยวข้ องกั บสาขาวิ ชาชี พ
โดยมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้อหนึ่งว่า
มี ความรู้ ในศาสตร์ ที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งภาคทฤษฎี และ
ปฏิ บั ติ สามารถประยุ กต์ ใช้ ศาสตร์ ดั งกล่ าวอย่ าง
เหมาะสมเพื่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของตน และ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ ซึ่งมีมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ข้อที่ กล่ าวมา ได้แก่ ด้านความรู้ คื อ มี ความรู้ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิ บั ติ ในเนื้ อหาของสาขาวิ ชาเฉพาะด้ านทาง
วิศวกรรม สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหา ด้วย
วิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม และด้านทักษะทางปัญญา คือ สามารถคิด
วิเคราะห์ และแก้ ไขปั ญหาด้ านวิ ศวกรรมได้ อย่ างมี
ระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการ การทดลอง มีความสาคัญยิ่ง
ในหลั กสู ตรทางด้ านวิ ศวกรรมศาสตร์ ซึ่ งเน้ นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีหัวข้อการปฏิบัติการ
สอดคล้องกับการเรียนในรายวิชาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดการเรียนรู้

มากยิ่งขึ้น นิธินันท์ มาตา (2556) ได้อธิบายถึงการ
เรียนรู้ ตามความหมายของ ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์
(Hilgard & Bower) ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม อันเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิด
จากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธิ์ของยาหรือ
สารเคมี หรื อปฏิ กิ ริ ยาสะท้ อนตามธรรมชาติ ของ
มนุษย์ และสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ ซึ่ง
กาหนดโดย บลูม และคณะ (Bloom and Others)
มุ่งพัฒนาผู้ เรียนใน 3 ด้าน ดั งนี้ 1) ด้ านพุทธิพิสั ย
(Cognitive Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ที่เป็น
ความสามารถทางสมอง ครอบคลุ ม พฤติ ก รรม
ประเภท ความจ า ความเข้ าใจ การน า ไปใช้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์และประเมินผล 2) ด้านเจต
พิสัย (Affective Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ที่
เปลี่ ยนแปลงด้ านความรู้ สึ ก ครอบคลุ มพฤติ กรรม
ประเภท ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติการประเมิน
ค่ า แ ล ะ ค่ า นิ ย ม แ ล ะ 3 ) ด้ า น ทั ก ษ ะ พิ สั ย
(Psychomotor Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ที่
เป็ น ความสามารถด้ า นการปฏิ บั ติ ครอบ คลุ ม
พฤติกรรมประเภท การเคลื่อนไหว การกระทาการ
ปฏิบัติงานการมีทักษะและความชานาญ
จากความสาคัญของการปฏิบัติการต่อการ
เรี ยนการสอนทางด้ านวิ ศวกรรมศาสตร์ ผู้ วิ จั ยได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้ที่เกิดจากการ
ฝึกปฏิบัติการ ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่สะทอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชา
วิ ศวกรรมศาสตร์ ในการวิ จั ยนี้ ผู้ วิ จั ยได้ ส ร้ างชุ ด
ทดลองการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อใช้ใน
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การจัดการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ซึ่ง
เป็ นการทดลองที่จ าเป็ นส าหรั บการทดลองเครื่ อง
จักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ และการทดลองพื้นฐานของ
การเชื่อมต่อพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า เพื่อให้
ผู้ เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3
เฟสเข้ากับระบบไฟฟ้า รวมทั้งการจัดการเรี ยนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อสร้ างชุ ดทดลองการขนานเครื่ อ ง
กาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีความเหมาะสมในการเรียน
การสอน
2. เพื่อค้นหาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของชุดทดลองการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส ที่
ได้ทาการสร้างขึ้นมา
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ชุดทดลองการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3
เฟส ที่มี คุณภาพเหมาะสมต่อการจั ดการเรี ยนการ
สอน
2. ชุดทดลองการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3
เฟส ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ ด้ านความรู้ และ
ทักษะทางปัญญา ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การสร้ า งชุ ด ทดลองมี ขั้ น ตอนในการ
ออกแบบและสร้าง โดยศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อ
ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม จากนั้ น น า
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมาออกแบบชุดการสอน
ประกอบด้ วย คู่ มื อครู และชุ ดทดลอง เพื่ อให้ ได้
รู ปแบบของชุ ดทดลองที่ สามารถท าการทดลองได้
ครอบคลุ ม ตามทฤษฎี แ ละสามารถวั ด ผลเชิ ง
พฤติกรรมได้ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน
ประเมิ น คุ ณ ภาพชุ ด การสอนที่ ส ร้ า งขึ้ น และให้
ข้ อ เสนอแนะก่ อ นน าไปใช้ จ ริ ง ผู้ วิ จั ย ได้ มี ก าร
ดาเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ 1.1 ขั้นตอนการสร้างคู่มือ

และ 1.2 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างชุ ดทดลอง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ขั้ น ตอนการสร้ า งคู่ มื อ ครู ผู้ วิ จั ย ได้
ศึกษาจากเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้อง (Sen, P. C.,
1997; Thompson, M. J., 2012; ธนากร น้าหอม
จันทร์, 2562) เพื่อนามาเรียบเรียงเป็นคู่มือครู ซึ่ง
ประกอบด้วย
1.1.1 ใบความรู้ ทั้งหมด 4 หัวข้อเรื่อง คือ
หั วข้ อที่ 1 การขนานเครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ า
กระแสสลับ
หัวข้อที่ 2 เครื่องมือวัดและเงื่อนไขสาหรับ
ขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
หัวข้อที่ 3 ขั้นตอนการขนานเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า
หัวข้อที่ 4 วิธีการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เข้าระบบ
1.1.2 รายละเอียดของชุดทดลองการขนาน
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส ที่แสดงชุดทดลอง อุปกรณ์
ประกอบการทดลอง และการใช้งานชุดทดลอง
1.1.3 ใบปฏิ บัติงานการทดลองการขนาน
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส ประกอบด้วย
ใบปฏิ บัติงานที่ 1 การขนานเครื่องก าเนิ ด
ไฟฟ้าเข้ากับระบบ ด้วยวิธีหลอดไฟ 3 ดวงดับ
ใบปฏิ บัติงานที่ 2 การขนานเครื่องก าเนิ ด
ไฟฟ้าเข้ากับระบบ ด้วยวิธีหลอดไฟดับหนึ่งดวงสว่าง
สองดวง
ใบปฏิ บัติงานที่ 3 การขนานเครื่องก าเนิ ด
ไฟฟ้าเข้ากับระบบ ด้วยการใช้ซิงโครสโคป
ในแต่ละใบปฏิบัติงานจะประกอบด้วยวัตถุ
ประสงค์เชิงพฤติกรรม อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลอง ลาดับขั้นตอนการทดลอง ตารางบันทึก
ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง คาถามท้ายการ
ทดลองและแบบทดสอบหลังเรียนที่ผ่านการประเมิน
ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective
Congruence หรือ IOC) ระหว่างวัตถุประสงค์เชิง
พฤติ ก รรมและค าถามในแต่ ล ะหั ว ข้ อ เรื่ อ งจาก
ผู้เชี่ยวชาญ สาหรับตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในหั วข้ อ ความจ า ความเข้ าใจ การน าไปใช้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์และประเมินผล
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1.1.4 แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมใช้ ส าหรั บ
ประเมิ นการปฏิ บั ติ การของผู้ เรี ยน ในหั ว ข้ อ การ
ปฏิบั ติงาน การมีทักษะ และความช านาญระหว่าง
เรียน
1.1.5 ข้ อสอบปฏิ บั ติ ใช้ ส าหรั บประเมิ น
การปฏิ บัติการของผู้ เรียน ในหัวข้อ การปฏิบัติงาน
การมี ทั กษะ และความช านาญหลั งเรี ย นครบทุ ก
หัวข้อปฏิบัติการแล้ว
Exist Gen.

1.2 ขั้ น ตอนการออกแบบและสร้ า งชุ ด
ทดลอง เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ผ ลการเรี ย นรู้ ต ามวั ต ถุ
ประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดจากการปฏิบัติการ
ผู้ วิ จั ย จึ งได้ ออกแบบชุ ด ทดลองที่ ครอบคลุ มการ
ทดลองตามใบปฏิบัติงานทั้ง 3 หัวข้อการทดลอง โดย
ออกแบบชุดทดลองตามภาพที่ 1 และสร้างชุดทดลอง
ตามที่ได้ออกแบบไว้ตามภาพที่ 2

Synchronization of Three Phase Generator Panel
A
B
C

LOAD

Common bus

V1

I1

f1

P1

pf1

PS1

Synchronizing Lamp
L1

L2

L3

Synchronizing switch
Synchro
scope

Pilot Lamp
ON

OFF OverLoad

ON

OFF

Pushbutton switch

Emer.

Incoming Gen.

A’ B’ C’

V2

I2

f2

P2

pf2

PS2

ภาพที่ 1 แบบร่างชุดทดลองการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส

Control Unit
Servo Break

Power Supply

4-Q Load
Servo Machine

3- Synchronous
Generator

LOAD

ภาพที่ 2 ชุดทดลองการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส
2. การหาคุณภาพของชุดการสอน โดยใช้
แบบประเมินชุดการสอนที่ผ่านความคิดเห็ นของ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น โดยประเมิ น ความ

คิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ซึ่งกาหนดค่า
คะแนน 5 ระดับ แบบประเมินที่สร้างขึ้น มี 3 ตอน
ได้แก่
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ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ สถาน
ภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 แบบประเมินผลความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดการสอน ได้แก่ ใบความรู้
ใบปฏิ บั ติ ง าน แบบสั งเกตพฤติ ก รรม ชุ ดทดลอง
และข้อสอบปฏิบัติ
ตอนที่ 3 ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จาก
ผู้เชี่ยวชาญ
3. การขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ เนื่องจากผู้วิจัยเป็นผู้สอนในหัวข้อดังกล่าว
เพื่อ ให้ ได้ ผ ลการวิ จั ย ที่ถูก ต้อ งจากนั ก ศึก ษากลุ่ ม
ตัว อย่ างซึ่ ง จั ด อยู่ ในกลุ่ มเปราะบาง และแรงดั น
ไฟฟ้าที่ใช้ในการทดลองชุดทดลองสูงถึง 230/400
โวลต์ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงต่อกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ไปขอรับรองจากคณะ กรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ซึ่ง ผู้วิจัยได้
ปรั บ ปรุ งตามข้อ เสนอแนะและได้รั บ การรั บรอง
ก่อนนาไปใช้เก็บผลการวิจัย
4. การหาประสิ ทธิ ภ าพของชุ ดการสอน
เรื่ อง การขนานเครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ า 3 เฟส มี การ
ดาเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ทาการหากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจั ย ได้แก่ นักศึกษาที่ล งทะเบีย นเรี ย น วิช า
ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และพลั ง งาน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชี ย จานวน 10 คน ซึ่งใช้
วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (ฤทัย ประทุมทอง, 2561)
2.1 ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ก่ อ นเริ่ ม สอนด้ ว ยชุ ด การสอน โดยผู้ ส อนชี้ แ จง
วัตถุประสงค์การสอนและวิธีการเรี ยนการสอนให้
ทราบ
2.2 สอนทฤษฎีด้วยใบความรู้จากชุดการ
สอนที่สร้ างขึ้น เมื่อจบแต่ละหัวข้อจะทาการถามตอบเพื่อประเมินความรู้ที่ได้รับของกลุ่มตัวอย่าง

2.3 สอนปฏิ บั ติ ด้ ว ยชุ ดทดลองและใบ
ปฏิ บั ติ ง านจากชุ ด ทดลองที่ ส ร้ า งขึ้ น ทั้ ง 3 ใบ
ปฏิบัติงาน และมีการให้ คะแนนโดยใช้แบบสั งเกต
พฤติกรรม
2.4 ทด สอ บท ฤษ ฎี หลั งจ าก กลุ่ ม
ตัวอย่ างผ่ านการเรี ยนการสอนครบทุ กหั วข้ อการ
ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว โดยใช้ แ บบทดสอบที่ ผ่ า นการ
ประเมินความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ
2.5 ทดสอบ ปฏิ บั ติ หลั งจ ากกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งผ่ า นการเรี ย นการสอนครบทั้ ง 3 ใบ
ปฏิบัติงาน
2.6 หาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด การสอนตาม
เกณฑ์ E1/ E2 (กรวรรณ สืบสม และนพรัตน์ หมี
พลัด, 2560; ฤทัย ประทุมทอง, 2561; ชัยยงค์
พรหมวงศ์, 2556; รุ่งอรุณ พรเจริญ, 2562) โดยหา
ประสิทธิภาพด้านความรู้และทักษะทางปัญญา ดังนี้
2.6.1 นาคะแนนที่ได้จากคาถามท้ายการ
ทดลองทั้ง 4 หัวข้อ หาค่าประสิทธิภาพของชุดการ
สอนด้านความรู้ระหว่างเรียน (E1) และคะแนนจาก
แบบทดสอบหลั งเรียน หาค่าประสิ ทธิภาพของชุด
การสอนด้านความรู้หลังเรียน (E2) และวิเคราะห์หา
ค่าประสิทธิภาพชุดการสอนด้านความรู้เป็นร้อยละ
จาก E1/ E2
2.6.2 นาผลคะแนนที่ได้จากแบบสังเกต
พฤติกรรม ทั้ง 3 การปฏิบัติงาน หาค่าประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนด้านทักษะทางปัญญาระหว่างเรียน
(E1) และคะแนนจากการทดสอบปฏิ บัติ หาค่ า
ประสิทธิภาพของชุดการสอนด้านทักษะทางปัญญา
หลังเรียน (E2) และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพชุด
การสอนด้านทักษะทางปัญญาเป็นร้อยละ จาก E1/
E2
ผลการวิจัย
1. ผลการสร้างชุดทดลองการขนานเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย
1.1 คู่ มื อ ครู ประกอบด้ ว ย ใบความรู้
จานวน 4 หัวข้อเรื่อง พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและเฉลย
รายละเอี ยดของชุ ดทดลอง อุ ปกรณ์ ประกอบการ
ทดลอง และการใช้งานชุดทดลอง ใบปฏิบัติงานการ
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ทดลองการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส จานวน
3 หั ว ข้ อ ปฏิ บั ติ ก ารพร้ อ มเฉลยและแบบสั ง เกต
พฤติกรรม และคาถามท้ายการทดลองพร้อมเฉลย
1.2 ชุ ด ทดลองการขนานเครื่ อ งก าเนิ ด
ไฟฟ้า 3 เฟส ที่สร้างขึ้นสามารถทาการศึกษาทดลอง
ได้ทั้ง วิธีหลอดไฟ 3 ดวงดับ วิธีหลอดไฟดับหนึ่งดวง
สว่างสองดวง และการใช้ซิงโครสโคปได้ในชุดทดลอง
เดียว สามารถแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า
และการเรี ย งล าดั บ เฟส ของระบบไฟฟ้ า ที่ จ่ า ย
พลั งงานอยู่ ก่อน (Exist Generator) และเครื่อง
ก าเนิ ด ไฟฟ้ า ที่ ต้ อ งการจะเชื่ อ มต่ อ เข้ า สู่ ร ะบบ
(Incoming Generator) ได้อีกด้วย ชุดทดลองการ
ขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส มีส่วนประกอบ
ดังนี้ จุ ดต่ อแหล่ งจ่ ายแรงดั นไฟฟ้ า 3 เฟส จุ ดต่ อ
ภาระโหลดทางไฟฟ้า 3 เฟส เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
ของระบบไฟฟ้าที่จ่ายพลังงานอยู่ก่อนและเครื่องมือ
วัดทางไฟฟ้าของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าที่จะน ามาต่ อ
ขนานเข้าสู่ ระบบ ซึ่ งประกอบไปด้ วยเครื่ องมือวั ด
แรงดันไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า และการเรียงลาดับเฟส
ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
และมีการติดตั้งเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า
และค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้าเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
เงื่อนไขการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า สาหรับพิจารณา
คุณลั กษณะขณะจ่ ายโหลดของเครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ า
ก่อนและหลังการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
และมีจุดต่อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส ชุดหลอดไฟฟ้า
3 หลอด พร้ อมจุ ดต่อซิงโครสโคป แมกเนติกคอนแทคเตอร์ และโอเวอร์ โหลดรี เลย์ พร้ อมจุ ดต่อ ส่ วน
ควบคุมการตัด-ต่อเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่จะนามาต่อ
ขนานเข้าสู่ระบบ และส่วนแสดงสถานะ การตัด-ต่อ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่จะนามาต่อขนานเข้าสู่ระบบ
2. ผลประเมิ น คุ ณภาพชุ ดการสอน การ
ขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส โดยใช้คาถามลักษณะ

แบบให้เลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้ อย และน้อยที่สุ ด จานวน 3 ด้าน (20 ข้ อ
คาถาม) เกณฑ์การให้คะแนนวัดระดับคุณภาพ (แปล
ผล) เกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ระดับคุณภาพมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ระดับคุณภาพมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ระดับคุณภาพปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ระดับคุณภาพน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 ระดับคุณภาพน้อยที่สุด
ผลการประเมินคุณภาพตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านที่มีต่อชุดการสอน แสดงดัง
ตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของ
ชุดการสอนการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.72
และเมื่อพิจารณาคะแนนของแต่ละด้าน พบว่า ด้านใบ
ความรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.60 ด้ านใบปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.80 และด้านชุดทดลอง มีค่าเฉลี่ยรวม
ที่ 4.73 จากคะแนนเต็มที่ 5.00 ของแต่ละด้าน
3. ผลประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอน
การขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส เมื่อนาชุดการ
สอนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างหลังจากเรียนจบในแต่ละ
หัวข้อ นาคะแนนที่ได้จากคาถามท้ายการทดลองทั้ง 4
หัวข้อ (E1) ด้านความรู้ และนาผลคะแนนที่ได้จาก
แบบสั งเกตพฤติกรรม ทั้ง 3 การปฏิบัติงาน (E1)
ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา เมื่ อ ผู้ เ รี ย นเรี ย นครบทุ ก
หั ว ข้ อแล้ ว น าคะแนนจากแบบทดสอบหลั งเรีย น
(E2) ด้านความรู้ และจากการทดสอบปฏิบัติ (E2)
ด้านทักษะทางปัญญา จากนั้ นนามาหาประสิ ท ธิ
ภาพด้า นความรู้ และด้า นทัก ษะทางปัญ ญาตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพชุดทดลองการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส
ด้าน
1.
1.1
1.2
1.3

รายการประเมิน

ด้านใบความรู้
กาหนดวัตถุประสงค์การสอน วัดและสังเกตพฤติกรรมได้
เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน
เป็นเนื้อหาที่จาเป็น สรุปเนื้อหาเป็นประโยค กะทัดรัด อ่านเข้าใจง่ายมี
ความหมายชัดเจน
1.4 เนื้อหาทั้งหมดในใบความรู้ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั ไม่มที ี่ผิด
1.5 มีสัดส่วนเนื้อหาและรูปภาพอย่างเหมาะสม คมชัด อ่านง่าย
ค่าเฉลี่ย
2.
ด้านใบปฏิบัติงาน
2.1 ใบปฏิบัติงานครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน
2.2 ใบปฏิบัติงานมีเนื้อหาถูกต้อง สื่อความหมายชัดเจน
2.3 ขั้นตอนการทดลองก่อให้เกิดการเรียนรู้
2.4 คาอธิบายขั้นตอนการทดลองเข้าใจง่าย
2.5 สะดวกต่อการบันทึกผลการทดลองและตอบคาถามท้ายการทดลอง
ค่าเฉลี่ย
3.
ด้านชุดทดลอง
3.1 เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การสอน
3.2 สอดคล้องกับใบปฏิบัติงานและใบความรู้
3.3 ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
3.4 ช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส
3.5 มีรูปร่างและขนาดที่เหมาะสม
3.6 มีความปลอดภัยในการใช้งาน
3.7 มีความสะดวกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์การทดลอง
3.8 ความเหมาะสมกับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ
3.9 ความเหมาะสมของวัสดุทนี่ ามาใช้ในการสร้างชุดทดลอง
3.10 ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รบั
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน

̅

S.D.

ระดับคุณภาพ

4.67
4.67

.58
.58

มากที่สุด
มากที่สุด

4.67
4.67
4.33
4.60

.58
.58
.58
.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

5.00
5.00
4.67
4.67
4.67
4.80

0
0
.58
.58
.58
.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00
4.67
4.67
4.67
4.67
4.33
5.00
4.33
5.00
4.73
4.72

0
0
.58
.58
.58
.58
.58
0
.58
0
.45
.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนด้านความรู้
รายการ
คะแนนจากคาถามท้ายการทดลอง (E1)
คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2)

คะแนนรวม
269
287

คะแนนเฉลี่ย
26.9
28.7

คะแนนเต็ม
30
30

n=10
ร้อยละ
89.67
95.67
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ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนด้านทักษะทางปัญญา
รายการ
คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรม (E1)
คะแนนจากการทดสอบปฏิบัติ (E2)

คะแนนรวม
860
283

ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนด้าน
ความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา แสดงดังตารางที่ 2
และ 3 ตามลาดับ
จากตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของ
ชุ ด การสอนด้ า นความรู้ จากการเรี ย น 3 หั ว ข้ อ
ปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง มี ค าถามท้ า ยการทดลองและ
แบบทดสอบหลังเรียนคะแนนเต็มการทดลองละ 10
คะแนน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของคะแนนเฉลี่ ย ของ
แบบฝึ กหั ดและแบบทดสอบ เท่ ากั บ 89.67/95.67
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
จากตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนด้านทักษะทางปัญญา ซึ่ งมีคะแนนจาก
การสังเกตพฤติกรรมการทดลองละ 30 คะแนนและ
การสอบปฏิบัติคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละของคะแนนเฉลี่ยของการทาใบปฏิบัติงานและการ
สอบปฏิ บั ติ เท่ ากั บ 95.56/94.33 ซึ่ งสู งกว่ าเกณฑ์
80/80 ที่กาหนดไว้
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ คือ
1. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนด้าน
ความรู้ มี ผลการวิจั ยดั งนี้ ชุดการสอนที่ สร้ างขึ้นมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่ าเกณฑ์ ที่ ก าหนด โดยคิ ดจาก
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากคาถามท้ายการ
ทดลอง (E1) และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน
ด้วยชุดการสอน (E2) มีค่าเท่ากับ 89.67/95.67 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งสมมติฐานไว้ เนื่องจากชุดการ
สอนที่สร้างขึ้นผ่านกระบวนการออกแบบสร้างที่ดีมี
การประเมิ นคุ ณภาพจากผู้ เชี่ ยวชาญ ซึ่ งมี ผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด รวมทั้งผ่านการ
รั บรองจริ ยธรรมการวิจั ยในมนุ ษย์ ก่อนน าไปใช้กั บ
กลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดการสอน

คะแนนเฉลี่ย
86
28.3

คะแนนเต็ม
90
30

n=10
ร้อยละ
95.56
94.33

จะมีค่ามากกว่าคะแนนจากคาถามท้ายการทดลอง ซึ่ง
สะท้อนให้ เห็ นถึงการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ ชุด
ทดลองประกอบการเรียน
2. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนด้าน
ทักษะทางปัญญา มีผลการวิจัยดั งนี้ ชุดการสอนที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด โดยคิด
จากคะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากแบบสังเกต
พฤติกรรม (E1) และคะแนนจากการทดสอบปฏิบัติ
(E2) มีค่าเท่ากับ 95.56/94.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
ที่ตั้งสมมติฐานไว้ เช่นเดียวกับด้านความรู้
กระบวนการการออกแบบสร้างชุดทดลอง
การขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟส ในการวิจัยนี้ได้
ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการขนาน
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3 เฟสอย่างเป็นระบบ เพื่อกาหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จากนั้นนาวัตถุประสงค์
เชิ งพฤติ กรรมมาออกแบบชุ ดการสอน เพื่ อให้ ได้
รู ปแบบของชุ ดทดลองที่ สามารถท าการทดลองได้
ครอบคลุมตามทฤษฎีและสามารถวัดผลเชิงพฤติกรรม
ได้ มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ และเหมาะสมต่อการ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้ด้านการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย (กรวรรณ สื บสม และนพรั ตน์ หมี พลั ด ,
2560; ฤทัย ประทุมทอง, 2561; วารินทร์ บินโฮเซ็น
และดวงพร ผาสุวรรณ, 2558; รุ่งอรุณ พรเจริญ,
2562) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสื่อประกอบการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
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ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ชุดทดลองดังกล่าวเกิดประสิทธิผลที่
น่ าเชื่ อถือในการน าไปใช้งาน ผู้ สอนควรจะท าการ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้สอนควรประเมินผลผู้เรียนทันทีทุกครั้ง
เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และนามาปรับ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผู้สอนควรใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนที่ ห ลากหลาย สื่ อ ประกอบการสอนที่
เหมาะสม สอดคล้ องกับทักษะที่จ าเป็ นของผู้ เรียน
(ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร, 2560) นอกจากชุดการสอน

ที่มีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งที่จะช่วยให้การเรียนการสอน
มี ประสิ ทธิ ภ าพ ก่ อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยน
ประการหนึ่ ง คื อ การศึ กษาค้ นคว้ าหาความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนล่วงหน้ า และบริ หารเวลาให้
เหมาะสมกับแผนการสอนที่กาหนด
3. ชุดทดลองการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 3
เฟส ที่สร้างขึ้นสามารถนาไปใช้ในการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ควบคุมการขนานเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ควบคุมการทางานของ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบปรับตัวให้เหมาะสมกับโหลด
ได้ต่อไปในอนาคต
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