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8. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

การศกึษาในสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จะประสบความส าเร็จได้ควรต้องมี
การฝึกปฏิบตัิและทดลอง เพ่ือจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถท าความเข้าใจในทฤษฎีท่ีเรียนได้ดียิ่งขึน้ การ
พิสจูน์ผลจากการปฏิบตัิหรือทดลองเปรียบเทียบกบัทฤษฎี ซึ่งจะส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญา 
ช่วยเสริมความเข้าใจในทฤษฎีท่ีศึกษาและสามารถประยุกต์ผลลพัธ์ท่ีได้จากการทดลองไปใช้ในการ
ปฏิบัติจริง(สุราษฎร์, 2552)  การเรียนในภาคทดลองใช้ส าหรับการเรียนรู้เนือ้หาวิชาทางเทคนิค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีท่ีดีท่ีสามารถท าให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจเนือ้หาวิชาได้โดยการเห็นพฤติกรรม
ของสิ่งท่ีทดลองว่าสามารถบรรลจุุดประสงค์การทดลองตามท่ีตัง้ไว้หรือไม่ จึงสรุปได้ว่า การสอนแบบ
ทดลองเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันาผู้ เรียนโดยใช้ประสาทสัมผสัทัง้ห้าในการเรียนรู้ ท าให้
ผู้ เรียนแจม่แจ้งในเนือ้หาและให้โอกาสแก่ผู้ เรียนได้พิสจูน์หลกัการนัน้ด้วยการทดลอง(คมกฤช, 2556) 

หลกัสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลจดัให้มีการเรียนการสอนวิชาปฏิบตัิการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2   
วิชาการวดัและเคร่ืองมือวดั วิชาการออกแบบระบบพลงังานทดแทน   วิชาวิศวกรรมโรงจกัรผลิต
ก าลงั  ซึง่ผู้ เรียนต้องเรียนภาคทฤษฎีในวิชาดงักลา่ว ประกอบกบัเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าอย่างเป็น
รูปธรรม เกิดทกัษะ และทันกับเทคโนโลยีจึงจดัให้มีการปฏิบตัิโดยการทดลอง ส าหรับการศึกษา
ระบบการท างานของการผลิตไฟฟ้าจากกังหนัน า้ มีกังหนัน า้เป็นตวัต้นก าลังให้กับเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า โดยการท าให้น า้มีความดนัสูง ๆ (เช่นกักเก็บไว้ในเข่ือน หรือใช้เคร่ืองสูบน า้ขบั)ไหลผ่าน
กงัหนัน า้ ท าให้กงัหนัน า้หมุนและไปขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  ซึ่งจะผลิตไฟฟ้าออกมา เข้าระบบส่ง
จา่ยไฟฟ้าและจา่ยให้ผู้ ต้องการไฟฟ้า ในทางทฤษฎีถ้าน า้มีความดนั 3 bar (หรือสงู 30 m) มีอตัรา
การไหลผ่านกังหนัน า้ 25 m3/hr. จะได้ Output Power  2 kW (2.7 HP) ซึ่ง เราเรียกว่า 
Hydroelectric Power   ส าหรับการปฏิบตัิไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะน้อยกว่า 2 kW เน่ืองมาจากการเกิด
การไหลแบบ Turbulent ในท่อท าให้อตัราการไหลท่ีกระทบกงัหนัลดลง การสญูเสียเน่ืองจากแรง
เสียดทานระหว่างน า้กบัผิวท่อ(Fluid Friction Losses) แรงเสียดทานระหว่าง shaft กบั bearing 
(Mechanical  Friction Losses) และการสญูเสียจากตวัเคร่ืองก าเนิด(พงษ์ศิลป, 2558)   ดงันัน้
การหาประสิทธิภาพของระบบมีดงันีคื้อ 
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              เม่ือ F   คือแรงท่ีอ่านจากเกจวดัแรง (force gauge), N 
  R   คือความยาวของก้านเบรก,  m  
  n   คือความเร็วรอบของกงัหนันน า้,  rpm 
  PG   คือ Output Power of Generator, W 
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 เม่ือ Pfluid คือ ก าลงัเชิงทฤษฎีจากแหล่งน า้, kW 
  Q คือ อตัราการไหล, m3/hr 

 ∆H คือ เฮดสทุธิ, bar                                                
แต่การศึกษาทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน า้ในห้องทดลองหรือชัน้เรียนนัน้ท าไม่ได้

เน่ืองจากข้อจ ากดัของปริมาณน า้และความดนัน า้ ซึง่ต้องใช้พืน้ท่ีในการสร้างอา่งเก็บน า้ขนาดใหญ่ 
ขนาดเคร่ืองจกัรทีมีขนาดใหญ่และราคาแพง  

ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงจะสร้างชดุทดลองท่ีจ าลองระบบการผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัน า้ ตามขัน้ตอน
การสร้างชุดทดลองคือ ศึกษารวบรวมข้อมูล, ก าหนดหน้าท่ีของอุปกรณ์, พิจารณาหน้าท่ีของ
อปุกรณ์, วิเคราะห์ตดัสินใจเลือก, ทดลองต้นแบบ, สร้างต้นแบบ, เขียนแบบ(พงษ์ศิลป, 2556)โดย
มีผู้ เช่ียวชาญประเมินคุณภาพของชุดทดลอง เอกสารประกอบการทดลอง แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ และมีการสอบถามผู้ ท่ีใช้ชุดทดลองเก่ียวกับความพึงพอใจ เพ่ือให้ได้ชุดทดลองท่ีมี
คณุภาพ และท าให้ผู้ เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งจะมีความรู้ความสามารถในเร่ืองการ
ผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัน า้ 

 



9. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
9.1 เพ่ือพฒันาชดุทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัน า้ส าหรับใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
9.2 เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของชดุทดลองโดยเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผู้ เรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยชดุทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัน า้ท่ีสร้างขึน้ 
9.3 เพ่ือส ารวจความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่ชดุทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัน า้ท่ีสร้าง

ขึน้ 
 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ได้ชดุทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัน า้ท่ีมีประสิทธิภาพ  
10.2 ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการเรียนรู้ผ่านชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจาก

กงัหนัน า้ท่ีสร้างขึน้ 
10.3 ผู้ เรียนมีความเข้าใจทฤษฎีการผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัน า้เป็นรูปธรรมขึน้ 
10.4 ผู้สอนสามารถน าชดุทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัน า้ ไปใช้ในการจดัการเรียนการ

สอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
10.5 ผู้ เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกังหนัน า้ท่ีสร้าง

ขึน้  
10.6 เป็นแนวทางส าหรับผู้จะพฒันาชดุทดลองครัง้ตอ่ไป 

 
11. ทบทวนวรรณกรรม 

Hans-Petter Halvorsen (2557), National Instruments Corporate (2546), โปรแกรม
แลปวิว(LabVIEW) เป็นโปรแกรมประเภท Graphic User Interface (GUI) คือผู้ ใช้จะพฒันา
โปรแกรมโดยไม่จ าเป็นต้องเขียน code หรือ ค าสัง่ใดๆ ทัง้สิน้ และภาษาท่ีใช้เป็นภาษารูปภาพ 
หรือภาษา G (Graphical Language) ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกและสามารถลดเวลาในการ
เขียนโปรแกรมลงไปได้มาก โดยเฉพาะในงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์
ภายนอก เชน่ Port หรือ Card ตา่งๆ รวมถึงการจดัวางต าแหน่งในหน่วยความจ าเพ่ือท่ีจะสามารถ
รวบรวมข้อมูลมาใช้ในการค านวณและเก็บข้อมลู  ประกอบด้วย 1. Front Panel เป็นส่วนท่ีใช้
ส่ือสารกนัระหว่างผู้ ใช้กบัโปรแกรม เช่น มีสวิตซ์ปิด เปิด, ปุ่ มปรับ มีช่องส าหรับใส่คา่ เลือกคา่ มี
จอแสดงผล ส าหรับหน้าปัทม์ (Front Panel) ของ LabVIEW ประกอบส่วนท่ีส าคญัอีก 2 แบบ คือ
ตวัควบคมุ (Controls) และตวัแสดงผล (Indicator) 2. Block Diagram เป็นเสมือนกบั Source 
Code ของโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้ด้วย LabVIEW ซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของภาษา G โดย Block 



Diagram สามารถท่ีจะท างานได้ทนัทีและมีการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมตลอดเวลา 
ส่วนประกอบภายใน Block Diagram จะประกอบด้วย ฟังก์ชนั ค่าคงท่ี โปรแกรมควบคมุการ
ท างาน หรือโครงสร้าง  
 วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล (2552)ได้วิจัยเร่ืองการศึกษาตวัแปรท่ีเหมาะสมส าหรับกังหันน า้
ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีมีเฮดต ่าด้วยวิธีการวิเคราะห์พลศาสตร์ของไหลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์งาน
โดยการค านวณหารูปทรงเบือ้งต้น  และชิน้ส่วนต่างๆ ของกังหันน า้ได้แก่ ช่องทางน า้เข้า โวลูตน า้   
และล้อกังหันน า้  เม่ือได้รูปทรงครบถ้วน จึงน าไปท าการสร้างเมช ส าหรับการค านวณผลทางด้าน
พลศาสตร์ของไหล  เพ่ือท าการประเมินศกัยภาพการท างานของกังหนัน า้ โดยใช้วิธี การจ าลองเชิง
ตวัเลข การไหลของน า้ผ่านล้อกังหนัน า้  ซึ่งกังหนัน า้ท่ีจ าลองเป็นกังหนัน า้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีมี 
การจ าลองเชิงตวัเลขนัน้กระท าโดยการใช้กรรมวิธีจ ากดัปริมาตรในสามมิติ  โดยท าการสร้างปริมาตร
ควบคมุให้กบัล้อกังหนัน า้เพ่ือให้ง่ายตอ่การค านวณ ในการหาผลเฉลยการท างาน จะใช้แบบจ าลอง
ความป่ันป่วน   ผล จากโปรแกรมค านวณผลทางพลศาสตร์ของไหล มีความสอดคล้องกบัภาคทฤษฏี 
โดยค่าแรงบิดมีการเปล่ียนไปตลอดเวลา ซึ่งสมัพนัธ์กับคาความเร็วสัมพัทธ์และมุม ประทะท่ีเข้าสู ่
หน้าตัดล้อกังหันน า้  ผลเฉลยจากการค านวณนี ้สามารถน าค่าตัวแปรต่างๆท่ี ค านวณได้จาก
โปรแกรมมาท าการปรับใช้กบัการออกแบบล้อกงัหนัน า้และโวลตูน า้ให้มี ประสิทธิภาพเหมาะสมตอ่ 
การท างาน   
 วัชระ หลักชัย และคณะ(2553) ได้วิจัยเร่ืองการศึกษากังหันน า้แบบทุ่นลอย โดยมี
จุดประสงค์ เพ่ือศึกษาพลังงานจากกังหันน า้ท่ีได้รับ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า และ
ประยุกต์การใช้พลังงานน า้ให้ เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพหลักการ คือเปล่ียนรูปพลังงาน
ธรรมชาติ ท่ีมีอยู่ เพ่ือน ามาเป็นพลงังานทดแทน ซึ่งท าการทดสอบ โดยกังหนัไปลอยในคลองแปลง
ทดลองของภาควิชาชลประทาน แล้วท าการวัดความเร็วของกระแสน า้ ความเร็วรอบ และแรงท่ี 
กระท าตอกงัหนั จากผลการทดลองปรากฏว่า  ก าลงัสงูสดุ  0.2069  นิวตนั-เมตรตอ่วินาที   แรงบิดท่ี
ก าลงัสงูสดุ เม่ือ 0.2009 นิวตนั-เมตร  ความเร็วกระแสน า้ 0.352 เมตรตอ่วินาที   และท่ี ระยะจมของ
กังหันเท่ากับ 0.25ของเส้นผ่านศูนย์กลางของกังหันน า้  ผลท่ีได้รับกังหันน า้สามารถน าไปใช้ 
ประโยชน์ได้ 
 รังสรรค์ เพ็งพัด  และคณะ(2554)ได้วิจัยเร่ืองศึกษาศกัยภาพพลังงานน า้ในล าห้วยน า้ก้อ       
ต าบลน า้ก้อตัง้อยู่ บริเวณใกล้ท่ีลาดเชิงเขาเพชรบรูณ์มีล าน า้ห้วยน า้ก้อไหลผ่านตลอดทัง้ปี ท าให้น า้
ไหลด้วยความเร็วสูงจากแรงโน้มถ่วงของโลกท่ี เกิดขึน้ผ่านน า้ตกธรรมชาติ และฝายน า้ล้นท่ี มนุษย์
สร้างขึน้   พลงังานดงักลา่วสามารถแปลงเป็นพลงังานท่ี สามารถน ามาใช้ในการสบูน า้เพ่ือการเกษตร



ได้ พบว่า  ด้านศักยภาพด้านพลังงานน า้  จากการทดสอบกังหันน า้ในล าห้วยน า้ก้อ  ได้ท าการ
ทดสอบท่ีความเร็วของน า้ 0.53 เมตรตอ่วินาที พบว่ากงัหนัน า้สามารถเปล่ียนพลงังานการไหลของน า้
ออกมาเป็นพลงังานส าหรับสบูน า้ได้ในปริมาณ16 ลูกบาศก์เมตรตอ่วนั  และสามารถสูบน า้ได้สงู 50 
เมตรจากระดบัพืน้ดิน  ข้อเสนอแนะท่ี ได้จากงานวิจยั คือ ต าบลน า้ก้อมีศกัยภาพด้านพลงังานน า้  
สามารถน าไปใช้งานได้จริงและมีศกัยภาพเหมาะแก่การพฒันา สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการผลิต 
กระแสไฟฟ้าจากการไหลของน า้ในล าห้วยน า้ก้อและตอ่ยอดตอ่ไป  อาจมีการปรับเปล่ียนขนาดของ 
กงัหนัให้เหมาะสมกบัคา่ลงทนุทางเศรษฐศาสตร์มากขึน้ 
 คิดชาย อุณหศิริกุล และมธุรา อุณหศิริกุล ได้วิจัยเร่ืองการผลิตไฟฟ้าพลังน า้จากฝายใน
จันทบุรีโครงการวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดผลิตไฟฟ้าพลังน า้จากฝาย    โดยใช้วิธีการ 
ศกึษา  ออกแบบ  สร้าง  และทดสอบชุดผลิตไฟฟ้าจากพลงัน า้  รวมทัง้การทดลองใช้งานจริงกบัฝาย
น า้ล้น  สรุปผลได้ว่าได้สร้างชุดผลิตไฟฟ้าพลังน า้ประกอบด้วย กังหันน า้ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ คือ ชุดวงจรเรียงกระแสเฟสเดียวเต็มคล่ืนแบบบริดจ์ไดโอด ชุดควบคุมประจุ
แบตเตอร่ี  แบตเตอร่ี  และ อินเวอร์เตอร์กังหนัน า้ท่ีใช้เป็นชนิดแรงกระแทกแบบครอสโฟว์หรือแบบ
แบงกิ  ส่วนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเป็นแบบแม่เหล็กถาวรซึ่งนิยมใช้กับกังหันลมขนาดเล็กจากการ
ทดสอบเคร่ืองท่ีความเร็วรอบ  250  รอบตอ่นาที ได้คา่แรงดนักระแสตรง 21.60 โวลต์ จากการทดลอง
ใช้งานชุดผลิตไฟฟ้ากับฝายน า้ล้นซึ่งมีหวัน า้รวม 3.1 เมตร และมี ระดบัหวัน า้สุทธิ 2.4 เมตร โดยใช้
ท่อส่งน า้ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง  4  นิว้ และต่อเข้าท่อลดขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง  2  นิว้  ต่อเข้า
หัวฉีดน า้เข้ากังหัน  ได้ค่าแรงดันกระแสตรง 17.3 โวลต์ และค่ากระแสประจุแบตเตอร่ี ขนาด 2.8 
แอมแปร์ 

พรชยั อุ้มองัวะ(2551)   โดยผู้วิจยัได้ทาการสร้างและพฒันาชดุทดลอง เร่ืองการประกอบ 
และทดสอบวดัคา่ตา่ง ๆ ในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวิชา 2104-2202 ผลการวิจยัพบว่าชดุ
ทดลองสามารถนาไปใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน ท าให้นกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทกัษะในเร่ืองท่ีเรียนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนสงูขึน้ และช่วยให้
ครูผู้สอนสามารถจดัการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

อลงกรณ์ หาญรินทร์(2547)    ได้วิจยัเร่ืองการพฒันาและหาประสิทธิภาพชดุทดลองอิเล็ก 
ทรอนิกส์อุตสาหกรรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental 
Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์
อตุสาหกรรม ประกอบการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัร



วิชาชีพชัน้สงู แผนกอิเล็กทรอนิกส์  ผลการวิจยัพบว่าชดุทดลองอิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรมท่ีสร้าง
ขึน้มีประสิทธิภาพ 85.7/83.1 ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ของการวิจยั 

พงษ์ศิลป  แก้วรัตนศรีโพธ์ิ(2556) ได้ออกแบบและสร้างชดุทดลองกงัหนัลมจ าลอง เป็น
การวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีการพฒันาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ผลการวิจยัพบวา่ ชดุทดลองท่ีสร้างขึน้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 ประเชิญ โพธ์ิหอม (2556) ได้วิจยัเร่ืองการสร้างและหาประสิทธิภาพชดุทดลองคมตดั
เฉือนในงานแม่พิมพ์ตดัโลหะ ได้ผลว่าชุดทดลองท่ีสร้างขึน้สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นกัศกึษาได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ 

ชาคริตย์ แก้วใส (2556) ได้วิจยัเร่ืองการพฒันาและการศกึษาผลการใช้ชดุทดลองเร่ือง
ระบบการส่ือสารข้อมูลแบบไร้สายตามาตรฐาน IEEE 802.15.4. เป็นการศึกษาผลการใช้ชุด
ทดลองเชิงปริมาณ โดยเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใช้และหลงัใช้ชดุทดลอง ได้ผลว่า
ผู้ เข้าร่วมทดลองได้ความรู้เพิ่มขึน้เช่ือได้จริง 95 % 

จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจยัจะสร้างชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกังหนัน า้ ท่ีเป็นไป
ตามทฤษฎี หลักการของการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน า้ และการสร้างชุดทดลอง ประกอบกับความ
ต้องการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดยน าเทคโนโลยีด้านการตรวจจบัความเร็วของ
การไหลของเหลว, ตรวจจบัความดนัน า้, ตรวจจบัแรงบิด, ตรวจจบัความเร็วรอบ มาเข้าประมวลผลและ
แสดงผลท่ีคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถควบคมุอตัราการไหลน า้ ความดนัและโหลดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ผา่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ ส่วนการ์ดและโปรแกรมจะเป็นของแลปวิว  ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีง่ายส าหรับ
ส่ือสารกนัระหวา่งผู้ เรียนกบัโปรแกรม และแสดงผลได้เสมือนจริงสะดวกตอ่การใช้งาน  
 
12. ระเบียบวิธีวิจัย 

12.1 ระเบียบวิธีวิจัย   
                     ใช้ระเบียบวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัย
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)แบบทดสอบหลงัเรียน(Post-test)  

12.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต    

                     กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบตัิการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 และ



วิชาการวดัและเคร่ืองมือวดั โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วยผู้ ท่ีเรียนเก่ง ปานกลาง
และออ่นอยา่งละ 10 คน รวมเป็นจ านวน  30 คน 

12.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1. ชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัน า้ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้  จะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์แสดงดงัรูปด้านลา่ง  

 
รูประบบการผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัน า้ของชดุทดลองท่ีจะสร้างขึน้ 

 โดยฮาร์ดแวร์จะมีป๊ัมน า้สูบน า้ท่ีถูกควบคุมโดยอินเวอร์เตอร์ ให้อัตราการไหล และ
ความดนัน า้ตามท่ีต้องการไปหมุนกังหันน า้ เพ่ือเป็นต้นก าลังให้กับเคร่ืองก าเนิดไฟ ซึ่งจะจ่ายไฟ
ให้กับโหลดท่ีเป็นหลอดไฟ  เซนเซอร์จะท าการตรวจจบัอตัราการไหล(F) ความดนัน า้(P) แรงบิดของ
กังหันน า้(T) ความเร็วของกังหันน า้(n) ส่งสัญญาณไปท่ีการ์ดอินเตอร์เฟส น าไปประมวลผลใน
คอมพิวเตอร์  ส่วนซอฟแวร์เป็นโปรแกรมแลปวิว ใช้เขียนให้ผู้ ใช้สามารถควบคมุอตัราการไหล ความ
ดนัน า้ โหลด ผา่นทางคอมพิวเตอร์ และแสดงผลการวดั คา่ท่ีควบคมุท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์  

 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ มีลกัษณะเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
3. แบบวดัความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่ชดุทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัน า้ มี

ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั  ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 ถามความ
คดิเห็นเก่ียวกบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่ชดุทดลอง ประกอบด้วยค าถามด้านลกัษณะทางกายภาพ 
และด้านการน าไปใช้งาน และตอนท่ี 2 ให้ผู้ เรียนเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  

4. แบบประเมินคณุภาพของชดุทดลอง และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนท่ี1ถามความคิดเห็นของ



ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัชดุทดลอง ประกอบด้วยค าถามในด้านใบเนือ้หา ด้านใบขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 
ด้านแบบทดสอบและใบทดลอง ด้านการสร้างชุดทดลอง และตอนท่ี 2 ให้ผู้ เ ช่ียวชาญเขียน
ข้อเสนอแนะ  

12.4 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        เม่ือสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเสร็จ  จะน าไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง โดยให้ค าแนะน า
เก่ียวกบัการใช้ชดุทดลองและเอกสาร  วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนในสปัดาห์แรก ด าเนินการ
ทดลองในสปัดาห์ท่ี  2 – 10 เม่ือทดลองเสร็จจะวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และประเมินความพงึ
พอใจของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีตอ่ชดุทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัน า้  (ใน 1 สปัดาห์จะมีการเรียน
การสอน 3 คาบ) 

12.5 การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของผู้ เรียน น าข้อมลูมาวิเคราะห์

โดยใช้สถิต ิ คา่เฉล่ีย  ร้อยละ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมัประสิทธ์ิการกระจาย 
2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนก่อนและหลงัเรียน น าข้อมูล

มาวิเคราะห์โดยใช้ t-test 
3. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ เรียน น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ความถ่ี 

คา่เฉล่ีย  ร้อยละ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และมาตราส่วนประมาณคา่ โดยคา่ระดบัประเมิน 5 ระดบั 
ดงันี ้คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00  แสดงว่าระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49  
แสดงว่าระดบัพึงพอใจมาก คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49  แสดงว่าระดบัพึงพอใจปานกลาง   
คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49  แสดงว่าระดบัพึงพอใจน้อย คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49  แสดงว่า  
ระดบัพงึพอใจน้อยท่ีสดุ   

4. การประเมินคณุภาพของชดุทดลองจากกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ น าข้อมลูมาวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติ คา่เฉล่ีย  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และมาตราส่วนประมาณคา่ โดยคา่ระดบัประเมิน 5 ระดบั 
ดงันี ้ระดบัความคิดเห็น 5 มีคา่เฉล่ีย 4.50 – 5.00 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด ระดบัความ
คิดเห็น4 มีคา่เฉล่ีย 3.50 – 4.49 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์มาก ระดบัความคิดเห็น 3 มีคา่เฉล่ีย 2.50 – 
3.49 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ระดบัความคิดเห็น 2 มีคา่เฉล่ีย 1.50 – 2.49 ก าหนดอยู่ใน
เกณฑ์น้อย ระดบัความคดิเห็น 1 มีคา่เฉล่ีย 1.00 – 1.49 ก าหนดอยูใ่นเกณฑ์น้อยท่ีสดุ 

5. การหาค่าความยากง่าย ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ โดยค่าความยากง่าย
ต้องมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.20 – 0.80 จงึถือวา่ใช้ได้ โดยมีเกณฑ์ดงันี ้คา่ตัง้แต ่0.81 - 1.00 เป็นข้อสอบ
ท่ีง่ายมาก คา่ตัง้แต ่0.61 - 0.80 เป็นข้อสอบท่ีค่อนข้างง่าย คา่ตัง้แต0่.41 - 0.60 เป็นข้อสอบท่ีง่าย



พอเหมาะ คา่ตัง้แต่ 0.21 - 0.40 เป็นข้อสอบท่ีค่อนข้างยาก และคา่ตัง้แต ่ 0 - 0.20 เป็นข้อสอบท่ี
ยากมาก 

6. การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ โดยค่าอ านาจจ าแนก
ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.2 ขึน้ไปจึงถือว่าใช้ได้ โดยมีเกณฑ์ดงันี ้คา่ตัง้แต่ 0.40 ขึน้ไป มีอ านาจ
จ าแนกดีมาก คา่ตัง้แต ่0.30 – 0.39 มีอ านาจจ าแนกดีพอสมควร อาจต้องปรับปรุงบ้าง มีคา่ตัง้แต ่
0.2 - 0.29 มีอ านาจจ าแนกพอใช้ได้แตต้่องปรับปรุง และคา่ต ่ากว่า 0.2 มีอ านาจจ าแนกใช้ไม่ได้ 
ต้องพิจารณาปรับปรุงใหมห่รือตดัทิง้ไป 

7. การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ โดยมีเกณฑ์ดงันี ้คา่ตัง้แต ่
0 - 0.20 มีความเช่ือมัน่ต ่ามาก ค่าตัง้แต่ 0.21 - 0.40 แสดงว่ามีความเช่ือมัน่ต ่า ค่าตัง้แต่ 0.41 - 
0.70 มีความเช่ือมัน่ปานกลาง และคา่ตัง้แต ่0.71 - 1 มีความเช่ือมัน่สงู 

12.6 วิธีการด าเนินงานตลอดโครงการ 
         ด าเนินการศกึษาและปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ  ออกแบบและสร้างชุดทดลองการผลิตไฟฟ้า
จากกังหนัน า้  เอกสารประกอบการทดลอง  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  แบบประเมินความพึงพอใจ  
แบบประเมินคณุภาพ  เม่ือสร้างเสร็จน าไปให้ผู้ เชียวชาญประเมินคณุภาพ น ามาแก้ไขปรับปรุงหากมี
ข้อบกพร่อง ทดลองใช้กับผู้ ท่ีเรียนเก่ง  ปานกลาง และอ่อน หาคา่ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก
คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ หากมีข้อบกพร่องก็น ามาแก้ไขปรับปรุง หลงัจากนัน้
ด าเนินการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง  น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์และแปรผล  จัดท ารายงานเพ่ือเสนอ
ผลการวิจยั 
 
13. ขอบเขตของการวิจัย/ สมมติฐานการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
13.1 ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research)  
13.2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบตัิการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 และ
วิชาการวดัและเคร่ืองมือวดั โดยเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 30 คน  

13.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
1. ชดุทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัน า้ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ  มีลกัษณะเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
3. แบบวัดความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อชุดกังหนัลมจ าลอง มีลกัษณะเป็นแบบ

มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 



13.4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
สมัประสิทธ์ิการกระจาย การทดสอบแบบที และมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าระดบัประเมิน 5 
ระดบั      

สมมติฐานการวิจัย 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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1. ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวิจยั             
2. ด าเนินการวิจยั             
3. วิเคราะห์และแปรผล             
4. จดัท ารายงานเสนอผลการวิจยั             
 
15. งบประมาณ 

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

2.1 ชดุป๊ัมน า้ ขนาด 3.7 กิโลวตัต์     15,000 บาท 

2.2 ชดุกงัหนัน า้       15,000 บาท 
2.3 อปุกรณ์ตรวจจบัความดนั         1,000 บาท 
2.4 อปุกรณ์ตรวจจบัแรงดนัไฟฟ้า       2,500 บาท 
2.5 อปุกรณ์ตรวจจบักระแสไฟฟ้า       2,500 บาท 
2.6 อปุกรณ์ตรวจจบัการไหล      12,500 บาท 
2.7 อปุกรณ์ตรวจจบัความเร็วรอบ       5,000 บาท 
2.8 อปุกรณ์ตรวจจบัแรงบิด                 25,000 บาท 
2.9 ชดุการ์ดอินเตอร์เฟส      54,180 บาท 
2.10 ชดุควบคมุความเร็ว ขนาด 3.7 กิโลวตัต์    30,000 บาท 



2.11 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด  3  กิโลวตัต์        8,500 บาท 
2.12 ถงัน า้สเตนเลส           8,000 บาท 
2.13 วสัดสุิน้เปลืองไฟฟ้าและระบบทางกล                                               

- สายไฟฟ้า         1,200 บาท 
- หางปลาและสลิปหุ้ม            500 บาท 
- คปัปิง้          1,500 บาท 
- สกรูน็อต             200 บาท  
- โต๊ะวางชดุทดลอง         5,000 บาท 
- ฐานวางมอเตอร์        1,500 บาท 
- ทอ่และข้อตอ่            950 บาท 

3. ค่าใช้สอย 
                 3.1 คา่จดัท าแบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต(ิ60ชดุx20บาท)1,200บาท 

     3.2 คา่จ้างพิมพ์งาน ส าเนาเนือ้หา และเข้าเลม่งานวิจยั                            5,000 บาท   
     3.3 คา่พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั       5,000 บาท 

3.4  คา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ด (เหมาจา่ย)                                                        1,000 บาท    
             รวมงบประมาณที่หัวหน้าโครงการได้รับ                                 204,230 บาท 

4. อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 
                 4.1 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิ 2 ทา่น                                                       2,000 บาท 

4.2 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิตรวจประเมินข้อเสนอโครงการ                     1,000 บาท 
                 4.3 คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบบทคดัย่อไทย-องักฤษ                                       200 บาท 
                 4.4 คา่สมนาคณุโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์                                           3,000 บาท 
                 4.5 คา่ใช้จา่ยในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั                              10,000 บาท 
 
                                                                 รวมเป็นจ านวนเงนิ       220,430  บาท 
หมายเหตุ ขนาดสามารถเปล่ียนแปลงได้ โดยค านึงถึงจ านวนรวมของเงินทุนท่ีได้รับทัง้หมด  และ
เพ่ือให้ได้ชดุทดลองท่ีมีระบบการท างานตามจดุมุง่หมาย 

 
16.เอกสารอ้างอิง 
คิดชาย อุณหศิริกุล และมธุรา อุณหศิริกุล. การผลิตไฟฟ้าพลังน า้จากฝายในจันทบุรี. คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ.  
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แม่พิมพ์ตัดโลหะ.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาเคร่ืองกล, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

พงษ์ศิลป  แก้วรัตนศรีโพธ์ิ. 2556. การพัฒนาชุดทดลองกังหันลมจ าลอง. ศนูย์สนบัสนนุและ
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การศึกษา 

สาขา คณะ สถาบัน ปีที่
ส าเร็จ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า ครุศาสตร์
อตุสาหกรรม 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
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ผลงานวิจัย 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลา
ท างานในโครงการ

ของท่าน (%) 
การสร้างและหาประสทิธิภาพชดุการสอนเร่ืองงาน
ไฟฟ้า หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยั
รังสติ 

ส านกัวจิยั 
มหาวิทยาลยั

รังสติ 

5 เดือน 30% 

 



ผลงานวิจัย (ต่อ) 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลา
ท างานในโครงการ

ของท่าน (%) 
การสร้างชดุการเรียนด้วยตนเองเร่ืองการควบคมุระบบ
นิวแมติกส์ไฟฟ้า ด้วยเคร่ืองควบคมุแบบโปรแกรม 

 

ศนูย์สนบัสนนุ
และพฒันาการ
เรียนการสอน 

1ปี 30% 

การพฒันาชดุทดลองกงัหนัลมจ าลอง ศนูย์สนบัสนนุ
และพฒันาการ
เรียนการสอน 

1ปี 30% 

ท่านมีเวลาในการท าวิจัย  ประมาณสปัดาห์ละ    50   ชัว่โมง 
                                                                                       

 
 

ลงนาม________________________  

                                                                                             (นายพงษ์ศลิป แก้วรัตนศรีโพธ์ิ )     

วนัท่ี ________________________ 
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ประวัติการศึกษา (เรียงจากคณุวฒุิสงูสดุก่อน) 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขา คณะ สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

วศ.บ.   วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ 2535 
วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  2541 

วท.ด. พลงังานทดแทน พลงังานทดแทน มหาวิทยาลยันเรศวร  2554 
 
ผลงานวิจัย 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลา
ท างานในโครงการ

ของท่าน (%) 
การสร้างและพฒันาเตาแก๊สซิฟิเคชัน่แบบไหลลง
โดยใช้เชือ้เพลงิชีวมวล 

สถาบนัวิจยั
มหาวิทยาลยัรังสติ 

1 ปี 30 

Simulation of Thermal Performance of 
Concentric Receiver of Parabolic Trough 
Collector 

- 1 ปี 30 

 
 

mailto:awattana19@hotmail.com


ผลงานวิจัย (ต่อ) 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลา
ท างานในโครงการ

ของท่าน (%) 
การวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้พลงังานของหม้อไอน า้ - 1 ปี 30 
การอบแห้งเมลด็ข้าวโพด โดยใช้พลงังานความร้อนของ
ก๊าซชีวมวลจากซงัข้าวโพด 

- 1 ปี 30 

การออกแบบและพฒันาเตาแก๊สซิไฟเออร์ชีวมวลแบบ 
Flat-Plate Grate Constriction 

- 1 ปี 30 

ท่านมีเวลาในการท าวิจัย  ประมาณสปัดาห์ละ    20   ชัว่โมง 
                                                                                       

 
 

ลงนาม________________________  

                                                                                                    ( ดร. อาภากร  วฒันะ)     

วนัท่ี ________________________ 
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B.S.M.E.  Mech. Eng.     Engineering University of Illinois at Chicago, U.S.A. 2539 
M.S.M.E.  Mech. Eng.     Engineering University of Illinois at Chicago, U.S.A. 2540 

Ph.D.  Mech. Eng.     Engineering University of Illinois at Chicago, U.S.A. 2546 
ผลงานวิจัย 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลา
ท างานในโครงการ

ของท่าน (%) 
Studies on mechanisms and applications 
of gamma-typed iron-oxides suspensions 

U. of Illinois & Argonne 
National Lab. US. 

2 ปี  100% 

ท่านมีเวลาในการท าวิจัย  ประมาณสปัดาห์ละ    4   ชัว่โมง 
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วุฒิ

การศึกษา 
สาขา คณะ สถาบัน ปีที่

ส าเร็จ 
ปวช.  ช่างเช่ือม     - วิทยาลยัเทคนิคปทมุธาน ี 2529 
ม.3 - - ร.ร.ปทมุธานีนนัทมนุีบ ารุง 2526 

ป.6. - - ร.ร.วดับางเดื่อ 2523 
ผลงานวิจัย 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลา
ท างานในโครงการ

ของท่าน (%) 
- - - - 

 
ท่านมีเวลาในการท าวิจัย  ประมาณสปัดาห์ละ    10   ชัว่โมง 
                                                                                       

ลงนาม________________________  

                                                                                                      ( นายเฉล่ีย ชาวนา )     

วนัท่ี ________________________ 


