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1. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)               การพฒันาชดุทดลองกงัหนัลมจําลอง 

(ภาษาอังกฤษ)            Effectiveness of Experimental Kit of  Wind Turbine 
Simulator 

 
2. ประเภทนักวจิัย    ประสบการณ์เคยได้รับทนุจากศนูย์สนบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน   

                                    หน้าใหม(่ยงัไมเ่คยได้รับทนุอดุหนนุ) 
       
3. ประเภทของงานวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  ประเภทหลัก  การวิจยัเพ่ือสร้างส่ือการสอนหรือนวตักรรม 
  ประเภทย่อย  ชดุทดลอง 
 
4. รายวชิา/สาขาที่ทาํวิจยั  วิชาการวดัและเคร่ืองมือวดั  

วิชาปฏิบตักิารวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 
      
5. ผู้ดาํเนินการวิจยั (หวัหน้าโครงการ) 
  ช่ือ (ภาษาไทย)  นายพงษ์ศลิป  แก้วรัตนศรีโพธ์ิ 
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  คุณวุฒกิารศกึษา ค.อ.ม.(ไฟฟ้า) ,ค.อ.บ. และ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
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6. ผู้เชียวชาญที่ปรึกษาโครงการ  
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7. สถานที่ทาํการทดลองหรือเกบ็ข้อมูล 
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8. ความสาํคัญและที่มาของปัญหาที่ทาํการวจิัย 
 ประเทศไทยได้นําพลงังานจากซากพืชซากสตัว์(Fossil)ท่ีถกูนําขึน้มาใช้ในรูปของ    นํา้มนั 
ก๊าซ ถ่านหิน มาเป็นแหลง่พลงังานหลกัเพ่ือผลติไฟฟ้า ซึง่พลงังานเหลา่นีเ้ร่ิมขาดแคลน  และยงัก่อ 
ให้เกิดมลภาวะกบัโลก จึงได้มีการศกึษาวิจยักงัหนัลมเพ่ือผลิตไฟฟ้า  พลงังานลมเป็นพลงังานท่ี
สะอาดและมีแนวโน้มการใช้พลงังานลมเพ่ือผลติไฟฟ้ามากขึน้  สําหรับการศกึษาระบบการทํางาน
และควบคมุกงัหนัลมจริง ในห้องทดลองหรือชัน้เรียนทําไม่ได้เน่ืองจากข้อจํากดัของความเร็วลม 
พืน้ท่ีในการตดิตัง้ เพ่ือรองรับองค์ความรู้เก่ียวกบักงัหนัลมทางผู้วิจยัจึงจะสร้างชดุทดลองกงัหนัลม 
จําลอง  ซึง่นําไปใช้ในการเรียนการสอนของภาควิชาเคร่ืองกลฯ       ได้แก่วิชาการวดัและเคร่ืองมือวดั 
วิชาปฏิบตัิการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2   วิชาการออกแบบระบบพลงังานทดแทน   วิชาวิศวกรรมโรง
จกัรผลติกําลงั วิชาปฏิบตักิารเทคโนโลยีพลงังาน เพ่ือให้นกัศกึษามีองค์ความรู้ ทกัษะ สําหรับนําไป
ประกอบอาชีพและพฒันาประเทศ         
 
9. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพฒันาชดุกงัหนัลมจําลองสําหรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัศกึษา
ภาควชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

2. เพ่ือศกึษาประสทิธิภาพและประสทิธิผลของชดุกงัหนัลมจําลองท่ีสร้างขึน้ 
3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยชดุกงัหนั

ลมจําลองท่ีสร้างขึน้ 
4. เพ่ือประเมินความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งตอ่ชดุกงัหนัลมจําลองท่ีสร้างขึน้ 
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ได้ชดุกงัหนัลมจําลองท่ีมีประสทิธิภาพ และอาจารย์ผู้สอนสามารถนําไปใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนให้นกัศกึษามีความเข้าใจในเนือ้หาวชิามากขึน้ 
2. ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการเรียนรู้ผา่นชดุกงัหนัลมจําลองท่ีสร้างขึน้ 



      3. ผู้ เรียนมีความพงึพอใจในการเรียนรู้ด้วยชดุกงัหนัลมจําลองท่ีสร้างขึน้ 
 
11. ทบทวนวรรณกรรม 
 บลัลงัก์ เนียมมณี(2549)ได้วิจยัเร่ืองการควบคมุกงัหนัลมขนาดเล็กและกลางแบบมมุใบพดั
คงท่ี โดยใช้ระบบจําลองเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวนํา รับคําสัง่จาก DSC บอร์ด  และระบบจําลองตอ่
กบัเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ผลการวิจยัสามารถการควบคมุกงัหนัลมขนาดเล็กและกลางแบบมมุใบพดั
คงท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 กิตติพงศ์ ตนันิมิตร(2524)ได้วิจยัเร่ืองการจําลองคณุสมบตัิทางไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้า
จากกังหันลมขนาด 1 kW โดยใช้ข้อมูลความเร็วลมช่วงระยะเวลา10เดือน  ระหว่างปี2521-2524 
และการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากลมขนาด 1kW  และการจําลอง
คณุสมบตัทิางไฟฟ้าของระบบเม่ือสมมตุวิา่ถกูขบัด้วยกงัหนัลมขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง11.1 เมตร 
 Hardy T.และJewell W. (2011)ได้วิจยัเร่ือง Emulation of a 1.5 MW Wind Turbine with 
a DC Motor โดยใช้แบบจําลองจาก software มาทําการควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้
ได้ลกัษณะการทํางานเหมือนกงัหนัลมจริง ผลการวิจยัได้กงัหนัลมจําลองท่ีมีการทํางานเหมือนกบั
กงัหนัลมจริง 

อลงกรณ์ หาญรินทร์(2547)    ได้วิจยัเร่ืองการพฒันาและหาประสทิธิภาพชดุทดลองอิเลก็ 
ทรอนิกส์อตุสาหกรรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental 
Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์
อตุสาหกรรม ประกอบการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้สงู แผนกอิเล็กทรอนิกส์  ผลการวิจยัพบว่าชดุทดลองอิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรมท่ีสร้าง
ขึน้มีประสทิธิภาพ 85.7/83.1 ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ของการวิจยั 

 พรชยั อุ้มองัวะ(2551)   โดยผู้วิจยัได้ทาการสร้างและพฒันาชดุทดลอง เร่ืองการประกอบ 
และทดสอบวดัคา่ตา่ง ๆ ในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวิชา 2104-2202 ผลการวิจยัพบว่าชดุ
ทอลองสามารถนาไปใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน ทําให้นกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทกัษะในเร่ืองท่ีเรียนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนสงูขึน้ และช่วยให้
ครูผู้สอนสามารถจดัการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
12. ระเบียบวธีิวิจยั 
 12.1 ประเภทของการวิจยั     
                      การวิจยัเชิงพฒันา(Development Research) 



           12.2  ระเบยีบวิธีวจิัย   
                       ใช้ระเบียบวิจยัเชิงทดลอง โดยมีแผนการทดลองแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
 12.3  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง    
                   กลุม่เป้าหมาย ได้แก่นกัศกึษาภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลฯ มหาวทิยาลยัรังสติ 

          กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่นกัศกึษาภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลฯ ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาการ
วดัและเคร่ืองมือวดั  ในปีการศกึษา 2557จํานวน 30 คน 

 12.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
          1. ชดุกงัหนัลมจําลองท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 
                         2. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ภายหลงัจากเรียนด้วยชดุ
กงัหนัลมจําลอง มีลกัษณะเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
                         3. แบบวดัความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่ชดุกงัหนัลมจําลอง มีลกัษณะเป็แบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 

12.5 วิธีการดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
         เม่ือสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเสร็จ  จะนําไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง           โดยวดัผล 
สมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน ประเมนิความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งตอ่ชดุกงัหนัลม
จําลอง 
 12.6 วธีิการดาํเนินงานตลอดโครงการ 
          ดําเนินการศกึษา ออกแบบและสร้างชดุกงัหนัลมจําลอง   เอกสารประกอบการทดลอง  
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน  แบบประเมนิความพงึพอใจ    เม่ือสร้างเสร็จนําไป
ทดลองใช้เพ่ือนํามาแก้ไขปรับปรุงหากมีข้อบกพร่อง หลงัจากนัน้ดําเนินการวิจยัใช้จริงกบักลุม่
ตวัอยา่ง  นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์และแปรผล  จดัทํารายงานเพ่ือเสนอผลการวิจยั 
 
13. ขอบเขตของการวิจยั/ สมมตฐิานการวิจยั 
 ขอบเขตของการวิจยั 
             - ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงพฒันา(Development Research) 
 - กลุม่เป้าหมาย ได้แก่นกัศกึษาภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลฯ มหาวทิยาลยัรังสติ  กลุม่
ตวัอยา่ง ได้แก่นกัศกึษาภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลฯ ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาการวดัและเคร่ืองมือวดั  
ในปีการศกึษา 2557จํานวน 30 คน 
 - เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
           1. ชดุกงัหนัลมจําลองท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 



                         2. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ภายหลงัจากเรียนด้วยชดุ
กงัหนัลมจําลอง มีลกัษณะเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
                         3. แบบวดัความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่ชดุกงัหนัลมจําลอง มีลกัษณะเป็แบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
  - วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิต ิความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และมาตราสว่น
ประมาณคา่ 
           สมมตฐิานการวิจยั 

1. ชดุกงัหนัลมจําลองท่ีสร้างขึน้  สามารถใช้ในการเรียนอยา่งมีประสทิธิภาพ  ตามเกณฑ์
กําหนดหรือมากกวา่เกณฑ์   80 / 80 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกตา่งกนั 
 
14. แผนงานและระยะเวลาการทาํวิจยั 
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1. เขียนโครงการวิจยั             
2. ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวิจยั             
3. ดําเนินการวิจยั             
4. วิเคราะห์และแปรผล             
5. จําทํารายงานเสนอผลการวิจยั             
 
15. งบประมาณ 

1. ค่าตอบแทน 
     1.1 คา่ตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายนอก)                                 2,000 บาท 
2. ค่าวัสดุ 

                 2.1 ชดุควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 1 kW                              70,000 บาท 

                 2.2 LabView และอปุกรณ์รับสง่สญัญาณ analog in/out  digital in/out  30,000 บาท 

                 2.3 วสัดสุิน้เปลอืงไฟฟ้าและระบบทางกล                                               
- สายไฟฟ้า         1,250 บาท 



- สายอินเตอร์เฟส         1,000 บาท 
- หางปลาและสลปิหุ้ม            300 บาท 
- Flexible Coupling            750 บาท 
- สกรูน็อต             200 บาท  
- โต๊ะวางชดุทดลอง         5,000 บาท 
- ฐานวางมอเตอร์        1,500 บาท 

3. ค่าใช้สอย 
                 3.1 คา่แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต(ิ20 บาท x 30 คน x 2 ชดุ)  

  1,200 บาท 
     3.2 คา่เข้าปกรูปเลม่งานวิจยั (200 บาท x 3 เลม่)        600 บาท 
     3.3 คา่พิมพ์งาน เข้าเลม่งานวิจยั(เหมาจ่าย)                                            5,000 บาท   

                 3.4 คา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ (เหมาจ่าย)                                                         1,000 บาท    
             รวมงบประมาณที่หวัหน้าโครงการได้รับ                                 119,800 บาท 

4. อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
                 4.1 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุ ิ1 ท่าน                                                       1,000 บาท 
                 4.2 คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ                                       200 บาท 
                 4.3 คา่สมนาคณุโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์                                           3,000 บาท 
                 4.4 คา่ใช้จ่ายในการเผยแพร่และนําเสนอผลงานวิจยั                              10,000 บาท 
 
                                                                 รวมเป็นจาํนวนเงนิ       134,000  บาท 
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ลงนาม__________________ ผู้เสนอโครงการ 
                                                         (                                                             ) 
 
 
17. ความเหน็ของหวัหน้าภาควชิา/ หวัหน้าสาขาวชิา/ หวัหน้าหน่วยงาน 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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