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บทคัดย�อ 
     งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคMในการสร6างชุดสาธิตระบบ
ประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตM เพื่อประเมินหา
คุณภาพและประสิทธิภาพของชุดสาธิต  การดําเนินการ
วิจัยได6แบ;งการวิจัยออกเปSนสามส;วน ส;วนแรกเปSนการ
สร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทใน
รถยนตMและคู;มือการใช6งาน ส;วนท่ีสองหาคุณภาพการ
ออกแบบโดยใช6ผู6 เ ช่ียวชาญจํานวน 10 ท;าน ในการ
ประเมินคุณภาพ ส;วนท่ีสามประเมินประสิทธิภาพของ
ชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตM
โดยทดสอบใช6งานกับนักศึกษาจํานวน 20 คนและเก็บ
คะแนนแบบทดสอบก;อนเรียนและแบบประเมินหลัง
เรียนเพื่อวิเคราะหMผลด6านประสิทธ์ิภาพ   ผลการวิจัย
พบว;าการประเมินผล ด6านการออกแบบมีคะแนนเฉล่ียท่ี
4.43 ส;วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 และผลการทดสอบ
หาประสิทธ์ิภาพของชุดสาธิตท่ี (E1)80.12 /(E2) 89.75 
ซึ่งมากกว;าเกณฑMที่ต้ังไว6ท่ี 80/80 จึงสรุปได6ว;าชุดสาธิต
ระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทมีประสิทธ์ิภาพอยู;ใน
เกณฑMท่ีดีมาก 
 

คําสําคัญ: ระบบประจุไฟฟ�า ระบบไฟฟ�ารถยนตM ชุด
สาธิต, ระบบสตารMทรถยนตM 

 
Abstract 
      The purpose of study was to construct and 
evaluate the efficiency of demonstrator of the 
charging system and starting system in Vehicle. 
The research was divided into three parts. The 
first step was construction of the demonstrator 
set. The second part was to create 
questionnaire in evaluating quality of 
demonstrator set and was proved by 9 expert 
persons. The last steps was to evaluate 
efficiency of the demonstrator set by usability 
test with 20 students and pretest  and posttest 
assessments to bring the scores for analyze 
their efficiency. Results showed that of the 
questionnaire were evaluated on the opinion 
of the specialist. There is consensus in the 
assessment 4.43 SD 0.26 and evaluation 
efficiency of the demonstrator set at (E1)80.12 
/(E2) 89.75 which is level defined shows that of 
demonstrator set in charging system and 
starting system in vehicle are designed and 
construct efficiently. 
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1. บทนํา 
     ป7ญหาการจัดการเรียนการสอนด6านอุตสาหกรรม 
ด6านวิศวกรและด6านช;างเทคนิคน้ันมักมีป7ญหาในเรื่อง
ของส่ือการเรียนการสอนด6านปฏิบัติ เพราะส่ือการสอน
เหล;าน้ีมีราคาท่ีสูง บางช้ินส;วนเปSนช้ินส;วนเฉพาะ  การ
ทํางานซับซ6อน และไม;มีบริษัทหรือร6านค6าผลิตออกมา
จําหน;ายจึงทําให6อุปกรณMการสอนเหล;าน้ีขาดแคลน จึง
ต6องมีการพัฒนาการสอนและส่ือการสอนให6เหมาะสม
สอดคล6องกับการใช6ในการสอนและการเปล่ียนแปลงไป
ตาม เทค โนโล ยี สั งคม  ซึ่ ง น โยบายการ ศึกษา ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห;งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
23 ท่ีระบุว;า “การจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษา
นอกระบบ  และการ ศึกตาม อั ธยาศั ย  ต6 อ ง เน6 น
ความสําคัญท้ังความรู6 คุณธรรมกระบวนการเรียนรู6 และ 
บูรณาการตามความเหมาะสมแต;ละระดับการศึกษา
ต;อไป (พระราชบัญญัติการศึกษาแห;งชาติ 2542) [1] 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให6ผู6เรียนมีจินตนาการ
ควบคู;ไปกับการเรียนจําเปSนอย;างย่ิงที่ต6องใช6ส่ือการเรียน
การสอน เพราะส่ือการเรียนการสอนจะเปSนส่ิงเร6าให6เกิด
การตอบสนองได6ชัดเจน ช;วยให6บรรลุวัตถุประสงคMดี
ย่ิงข้ึน [2] กล;าวได6ว;าบุคคลจะเกิดการเรียนรู6 ข้ึนได6ก็
ต;อเม่ือบุคคลน้ันได6ตอบสนองต;อขบวนการของส่ิงเร6า
โดย แสดงพฤติกรรมใหม;ท่ีได6รับจากสถานการณMของ
ขบวนการของส่ิงเร6าหรือส่ิงแวดล6อมของการเรียนรู6น้ัน 
น้ันก็คือส่ือท่ีใช6ในการสอน การจัดการเรียนรู6 ท่ี เน6น
ผู6เรียนเปSนสําคัญโดยเช่ือว;า ผู6เรียนสามารถเรียนรู6และ
สร6างความรู6ด6วยตนเอง ดังน้ันในการจัดการเรียนรู6ของ
ครู จึงต6องคํานึงถึงการเรียนรู6ของผู6เรียนเปSนสําคัญและ

พยายามให6 ผู6 เ รี ยน รู6 ด6 วยการกระทํ า ด6 วยการ จัด
สถานการณMของเรียนรู6ท่ีให6ผู6เรียนมีบทบาทหรือมีส;วน
ร;วมอย;างต่ืนตัว[3] จากท่ีกล;าวมาข6างต6นการจัดการ
เรียนการสอนน้ันจําเปSนต6องมีส่ือการสอนร;วมกับการ
บรรยาย หรือส่ือการสอนท่ีนักศึกษาสามารถศึกษาได6
ด6วยตนเอง ในประกอบการเรียนน้ัน โดยเฉพาะการ
เรียนการสอนด6านวิศวกรรมหรือระบบไฟฟ�าท่ีมีกลไกท่ี
ซับซ6อนและไม;สามารถจับต6องได6  จําเปSนต6องจัดหาส่ือ
เพื่อให6นักศึกษาเข6าใจมีจินตนาการ และเกิดทักษะความ
ชํานาญ  ในรายวิชาที่ศึกษาแต;ส่ือการเรียนการสอนด6าน
ช;างหรือทางช;างยนตMน้ันมีราคาท่ีสูงและไม;มีขายเปSน
เฉพาะ จากป7ญหาดังกล;าวผู6วิจัยจึงแก6ไขป7ญหาด6านการ
สอนในรายวิชาที่เก่ียวกับไฟฟ�าและอิเลคทรอนิกสMใน
รถยนตM และปฏิบัติการทางวิศวกรรมยานยนตM  โดย
ผู6วิจัยได6ศึกษาออกแบบสร6างชุดสาธิตระบบไฟฟ�าท่ีแสดง
ถึงการทํางานของระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทใน
รถยนตM ใช6ในการถอดประกอบและทดสอบสาธิตทํางาน
ได6เหมือนในรถยนตMพร6อมหาประสิทธ์ิภาพด6านคุณภาพ
การออกแบบและคุณภาพด6านการเรียนการสอน 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
     ในการดําเนินงานวิจัยได6แบ;งออกเปSน 3 ส;วน ส;วน
แรกเปSนการออกแบบสร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�า
และระบบสตารMทในรถยนตM   ส;วนท่ีสองหาคุณภาพของ
การออกแบบด6านโครงสร6างโดยใช6ผู6เช่ียวชาญ ส;วนท่ี
สามหาประสิทธ์ิของชุดสาธิตโดยกลุ;มนักศึกษาโดยกลุ;ม
ตัวอย;างท่ีใช6ได6แก;นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยการอาชีพบางประกง ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันป!ท่ี 2 ท่ียังไม;มีการเรียนเรื่องพื้นฐานไฟฟ�า
รถยนตM เครื่องมือที่ใช6ในการวิจัยได6แก;ชุดสาธิตระบบ
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ประจุไฟฟ�าและสตารMทในรถยนตM, แบบประเมินด6าน
คุณภาพด6านการออกแบบและแบบประเมินวัดผล   
 

2.1. การสร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและสตารMทใน
รถยนตM 
       โครงสร6างใช6อลูมิเนียมฉากขนาดความกว6าง 1.5 
น้ิว ทําเปSนฐานและโครงสร6าง โดยโครงสร6างมีขนาด
ความกว6าง  40  เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 
107 เซนติเมตรโดยใช6 วัสดุในท6องถ่ินซึ่ งมีราคาถูก 
จากน้ันติดต้ังอุปกรณMได6แก; ไดชารMจแบบไอซีเร็กกูเร
เตอรM ไดชารMจแบบธรรมดา มอเตอรMสตารM แอมป�มิเตอรM 
โวลMมิเตอรM เร็กกูเลเตอรM ข้ัวต;อสายไฟตัวผู6และตัวเมีย 
และมอเตอรMต6นกําลัง บนชุดสาธิตตามรูปท่ี1 
 
 

 
 

รูปที่ 1 โครงสร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�า
และระบบสตารMทในรถยนตM 

 

2.2. ประสิทธิภาพดานการออกแบบสรางชุดสาธิต 
        2.2.1 การสร6างแบบประเมินด6านคุณภาพในการ
สร6างแบบประเมิน จะออกแบบหัวข6อในการประเมิน
คุณภาพในการออกแบบชุดสาธิต โดยนําหัวข6อประเมิน
ให6ผู6เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นในหัวข6อ ด6านโครงสร6าง 
ความปลอดภัย คู;มือการใช6งาน การบํารุงรักษา การ

เหมาะสมในการใช6เปSนส่ือการเรียนการ   สอน ฯ 
จํานวน 13 ด6าน โดยแบบประเมินจะทําการปรับแก6ไข
ตามความคิดเห็นของผู6เช่ียวชาญจนมีความคิดเห็นท่ี
สอดคล6องในหัวข6อประเมินไปในทิศทางเดียวกันโดย
พิจารณาค;าดัชนีความสอดคล6อง IOC ซ่ึงในการสร6าง
แบบประเ มินน้ีใช6 ผู6 เ ช่ียวชาญจํานวน 3 คน[4]ที่ มี
ประสบการณMสอนไม;น6อยกว;า10 ป!ในด6านยานยนตMหรือ 
มี ตําแหน;งทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยเทคนิคที่มี การสอนด6 านช; างยนตM ในการ
ตรวจสอบวัดคุณภาพแบบสอบถาม ตามข้ันตอนในรูปท่ี 
2 [5] เมื่อได6แบบประเมินด6านคุณภาพแล6วนําแบบ
ประเมินท่ีได6น้ันสอบถามความคิดเห็นของผู6เช่ียวชาญใน
ด6านการออกแบบชุดสาธิต โดยมีจํานวนผู6เช่ียวชาญใน
การประเมินด6านคุณภาพจํานวน 9 ท;าน ลักษณะของ
แบบประเมิน จะใช6เปSนแบบมาตราส;วนประมาณค;า 
(Rating   Scale) กําหนดค;านํ้าหนักออกเปSน 5 ระดับ 
[6] โดยมีหัวข6อประเมินด6านคุณภาพ 10 ข6อ ชุดสาธิต
สามารถประจุไฟฟ�าและสตารMททํางานได6ตามเง่ือนไข, 
ชุดสาธิตมีแรงจูงใจในการเรียนการสอนมีสัญลักษณMต;าง 
ๆ ชัดเจน คู;มือการใช6งานอ;านเข6าใจได6ง;ายและอธิบายได6
ชัดเจน,ชุดสาธิตมีการจัดวางตําแหน;งติดต้ังของอุปกรณM
เหมาะสม ชุดสาธิตมีลักษณะสอดคล6องกับวัตถุประสงคM
ของการสอน วัสดุอุปกรณMที่ ใช6สร6 างแข็งแรงและ
เหมาะสมถูกต6องตามหลักทางวิศวกรรม รูปแบบขนาด
และนํ้าหนักเหมาะสม  สามารถเคล่ือนย6ายได6สะดวก มี
ความปลอดภัยในการใช6 งาน ชุดสาธิตง;ายต;อการ
บํารุงรักษาและใช6อะไหล;ในท6องถ่ิน 
 
 

 
 

พื้นที่ติดต้ังอุปกรณI 
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รูปที่ 2 แผนภาพการออกแบบหัวข6อในประเมินคุณภาพ 
 

       2.2.2 กลุ;มตัวอย;างผู6เช่ียวชาญ กําหนดกลุ;ม
ผู6 เ ช่ี ย ว ช า ญ จ า ก ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกร รมการการอา ชีวศึ กษาและอาจารยM ใ น
มหาวิทยาลัยท่ีมีความรู6และประสบการณMการทํางาน
หรือประสบการณMสอนไม;ตํ่ากว;า 10 ป!ด6านช;างยนตM 
จํานวน 10คนทําการประเมินคุณภาพด6านการออกแบบ
ตามแบบประเมินด6านคุณภาพของชุดสาธิตท่ีสร6างคิด 
 

2.3. การหาประสิทธ์ิภาพของชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�า
และระบบสตารMท 
       การหาประสิทธ์ิภาพของชุดสาธิตโดยนําชุดสาธิต
ใช6ในการสอนโดยใช6กับกลุ;มนักศึกษาช้ันป!ที่ 2 ในการใช6
ชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตMใช6
ในการเรียนการสอน 
       2.3.1 วัสดุอุปกรณMการทดลอง 

   1. ชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบ
สตารMทในรถยนตM 

   2. คู;มือการใช6งานชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�า
และระบบสตารMทในรถยนตM 

   3. แบบฝ¡กหัดก;อนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน 
       2.3.2 วิธีการทดลอง 

   1. ดําเนินการสอนในเรื่องระบบประจุไฟฟ�า
และระบบสตารMทในรถยนตM โดยใช6ส่ือการสอนแบบเดิม
จนครบเน้ือหายังไม;มีการใช6ชุดสาธิตระบบประจุไฟและ
ระบบสตารMในรถยนตM 

   2. นําแบบทดสอบทดสอบนักศึกษา (E1) 
(ข6อสอบที่ใช6เปSนข6อสอบมาตรฐานสถาบันอาชีวศึกษา) 
โดยการคัดเลือกข6อท่ีมีเน้ือหาตรงกับชุดสาธิต คะแนน
เต็ม 40 คะแนน 
               3. ดําเนินการสอนโดยใช6ชุดสาธิตที่สร6างข้ึน
ในการประกอบการสอนตามแผนการสอนและคู;มือใช6
งานโดยให6นักศึกษาได6ลงมือปฏิบัติใช6งานตามคู;มือท่ี
จัดทําเปSนเวลา 30 นาที  พร6อมทั้งทําการทดสอบหลัง
เรียน (E2) เม่ือการสอนเสร็จส้ิน 
               4. รวบรวมคะแนนท่ีได6เพื่อวิเคราะหMหา
ประสิทธิภาพการทํางานของชุดฝ¡ก 
 

2.4. การวิเคราะหMข6อมูล 
       การวิเคราะหMผลการประเมินเพื่อหาคุณภาพการ
สร6างและออกแบบชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและ
สตารMทในรถยนตM จากผู6เช่ียวชาญจํานวน 10คนโดยนํา
คะแนนจากแบบประเมินมาวิเคราะหMผลโดยใช6สูตรคือ 
 

           � = 
∑�
�

                             (1) 
 

            � คือค;าเฉล่ีย        

        ∑� คือผลรวมของคะแนน 
              N คือจํานวนผู6ประเมิน 

ผ;าน 

ไม;ผ;าน
หาค;า IOC 

ออกแบบหัวข6อ

แบบประเมินคุณภาพด6านการออกแบบ 

ผู6เช่ียวชาญ

แบบประเมิน

ปรับปรุงแก6ไข 
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โดยใช6สถิติการวิเคราะหMข6อมูลดังน้ีการหาค;าคะแนน
เฉล่ียระดับความคิดเห็นของผู6เช่ียวชาญและค;าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนผู6เช่ียวชาญโดยกําหนดเกณฑMการ
แปลความหมายเพื่อจัดระดับค;าเฉล่ียเปSนช;วง 5 ระดับ 
        ค;าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 กําหนดให6อยู;ในเกณฑMมาก
ที่สุด         
        ค;าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 กําหนดให6อยู;ในเกณฑMมาก 
        ค;าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 กําหนดให6อยู;ในเกณฑMปาน
กลาง           
        ค;าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 กําหนดให6อยู;ในเกณฑM
พอใช6 
        ค;าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 กําหนดให6อยู;ในเกณฑM
ปรับปรุง  
การหาค;าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผู6เช่ียวชาญ [7] 
 

SD =  
�∑(���̅)


(���)
                  (2) 

 
     เม่ือ SD คือค;าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน  
        X  คือ ค;าคะแนนของผู6เชียวชาญแต;ละคน 

        � คือ ค;าคะแนนเฉล่ียทั้งหมด   
             N คือ จํานวนผู6เช่ียวชาญท้ังหมด 
การหาค;าดัชนีความสอดคล6องตามสมมติฐานของการ
วิจัย 
 

         IOC = ΣR                        (3) 
                                      N 
 

เม่ือIOCคือ ค;าดัชนีความสอดคล6องตามสมมติฐานของ
การวิจัย 

        ΣR คือ ค;าผลรวมของคะแนนจากผู6เช่ียวชาญ 
           N  คือ จํานวนผู6เช่ียวชาญ 

การคํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
 

 
100

1

1 ×=

∑

A

N

X

E    (4)

   
     เม่ือ 1E คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

        1X∑ คือ คะแนนรวมจากการทําแบบฝ¡กหัด
หรือกิจกรรมในระหว;างเรียนของผู6เรียนทุกคน 

        N คือ จํานวนผู6เรียน 

        A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝ¡กหัดหรือกิจกรรม
ในระหว;างเรียน    
 

การคํานวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธM (E2) 
 

100

2

2 ×=

∑

B

N

X

E                             (5) 

    
     เม่ือ 2E คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธM 

        2X∑ คือ คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนของผู6เรียนทุกคน 

        N คือ จํานวนผู6เรียน 

        B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 

3. ผลการวิจัย 
3.1. ผลของการสร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและ
ระบบสตารMท  
      ชุดสาธิตจะประกอบด6วยอัลเทอรMเนอเตอรMจํานวน
สองตัวเปSนแบบ แบบไอซีเรกกูเรเตอรM และแบบธรรมดา
มีต6นกําลังการทํางานโดยมอเตอรMขนาด ¼ แรงม6าและ
เฟ£องทดเพิ่มรอบ ขับให6อัลเทอรMเนเตอรMทํางานและมีการ
ประจุไฟฟ�าเข6าแบตเตอร่ีโดยดูจากโวลMตมิเตอรMและ
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แอมป�มิเตอรMบนแผงไฟฟ�า แผงไฟฟ�ามีกา
ไฟฟ�า ข้ัวต;อสาย ตามรูปด6านล;าง เพื่อ
สายไฟฟ�าตามวงจรในใบงาน และมี
สตารMทพร6อมระบบสตารMทเข6ากับชุดสาธิต
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แสดงโครงสร6างของชุดสาธิตระบบ
และระบบสตารMท 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

โวลตMมิเตอรM 

แอมป�มิเตอรM เร็ก

แผงติดต้ังวงจรและอุปกร

อัลเทอรMเนอเตอรM มอเตอ

ยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 10 ฉบับท่ี 13 กรก

 42 

�ามีการติดต้ังอุปกรณM
 เพื่อให6นักศึกษาต;อ
ละมีติดต้ังมอเตอรM

ธิต 

ระบบประจุไฟฟ�า 

รูปที่ 4 แสดงอุป

3.2. ผลการหาประสิทธิภาพ
       3.2.1 ผลการสร6างแบ
ออกแบบของชุดสาธิต ซึ่งก
3 ท;าน มีความคิดเห็นท่ีสอ
ด6านคุณภาพของการออกแบ
0.90 ซึ่งมากกว;า 0.5 สูงกว;า
อยู;ในเกณฑMท่ีดีมาก 
       3.2.2 ผลการหาคุณภ
สาธิต จํานวน 10 ด6าน โดย
ซึ่งได6ผลการประเมินตามรูป
คุณภาพได6ค;าเฉล่ียทุกด6านท
คุณภาพของชุดสาธิตระบบป
อยู;ในระดับดีมากตามภาพด6า

รูปท่ี 5 ผลกา
ขอ

 

เร็กกูเรเตอรM 

ุปกรณM

อเตอรMสตารMท 

แบตเตอรี่ 

สวิท

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

 
 
 
 
 

 
 

ดงอุปกรณMที่ติดต้ังบนชุดสาธิต  
 

ิภาพด6านการออกแบบ 
6างแบบประเมินคุณภาพด6านการ
 ซึ่งกําหนดใช6ผู6เช่ียวชาญจํานวน 
ที่สอดคล6องกันในหัวข6อประเมิน
กแบบของชุดสาธิต ซึ่งมีค;า IOC 
ูงกว;าเกณฑMมาตรฐานที่กําหนดไว6

คุณภาพด6านการออกแบบของชุด
 โดยใช6ผู6เช่ียวชาญจํานวน 10คน 
มรูปที่ 5 พบว;าการประเมินด6าน
นท่ี 4.43 SD 0.26 สรุปได6ว;า

ะบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารM
าพด6านล;าง 

 
 

ผลการคะแนนด6านคุณภาพ 
ของชุดสาธิต 

สวิทซMกุญแจ 
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จากรูปท่ี 5 หัวข6อในการประเมินด6านคุณภาพด6านการ
ออกแบบท่ีผ;านการสร6างโดยสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู6เช่ียวชาญในสาขาวิชายานยนตM มีจํานวน10 ข6อคือ ชุด
สาธิตสามารถประจุไฟฟ�าและสตารMทได6ตามเง่ือนไข, ชุด
สาธิตมีแรงจูงใจในการเรียนการสอนมีสัญลักษณMต;างๆ
ชัดเจน, คู;มือการใช6งานอ;านเข6าใจได6ง;ายและอธิบายได6
ชัดเจน, ชุดสาธิตมีการจัดวางตําแหน;งติดต้ังของอุปกรณM
เหมาะสม, ชุดสาธิตมีลักษณะสอดคล6องกับวัตถุประสงคM
ของการสอน, วัสดุอุปกรณMที่ ใช6สร6างแข็งแรงและ
เหมาะสมถูกต6องตามหลักทางวิศวกรรม, รูปแบบขนาด
และนํ้าหนักเหมาะสม, สามารถเคล่ือนย6ายได6สะดวก, มี
ความปลอดภัยในการใช6งาน, ชุดสาธิตง;ายต;อการ
บํารุงรักษาและใช6อะไหล;ในท6องถ่ิน ตามลําดับ  
 

3.3. ผลการหาประสิทธ์ิภาพของชุดสาธิตระบบประจุ
ไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตM 
        ผลการทดสอบเมื่อนําชุดสาธิตทดสอบใช6ในการ
เรียนการสอนกับนักศึกษาช้ันป! 2 ได6ผลการทดสอบตาม
ตารางท่ี 1 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธ์ิภาพชุดสาธิตกับ
กลุ;มทดลอง 
 

รายการ N ΣX คะแนน
เต็ม 

ร6อยละ 

แบบฝ¡กหัดก;อนเรียน 20 641(A) 800 80.12(E1) 
แบบทดสอบ 20 718(B) 800 89.75(E2) 

 

จากตารางที่  1 พบว;าคะแนนที่ ได6  80.12/89.75 
มากกว;าเกณฑMท่ีต้ังไว6ที่ 80/80 สรุปได6ว;าชุดสาธิตมี
ประสิทธ์ิภาพในการใช6งานได6 ดีสําหรับการสอนใน
รายวิชาไฟฟ�ารถยนตM 
 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
    จากการสร6างชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบ
สตารMทในรถยนตMเพื่อแก6ไขป7ญหาในเรื่องของอุปกรณMที่มี
ราคาสูงและเพื่อลดความซับซ6อนง;ายต;อการศึกษา 
พบว;าผลการวิจัยด6านประสิทธิภาพการออกแบบสร6าง
น้ันผลเฉล่ียทุกด6านอยู;ในเกณฑMท่ีดี (4.43 SD 0.26 ) 
และผลการทดสอบหาประสิทธ์ิชุดสาธิตจากตารางท่ี 1 
พบว;าคะแนนที่ได6 80.12/89.75 มากกว;าเกณฑMท่ีต้ังไว6ท่ี 
80/80 จึงสรุปได6ว;าชุดสาธิตมีคุณภาพในการใช6งานใน
ระดับดีมาก 
 

5. อภิปรายผลวิจัย 
    1. ผลการประเมินเพื่อหาคุณภาพด6านการออกแบบ
ชุดสาธิตระบบประจุไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตM 
โดยความผู6เช่ียวชาญจํานวน 10 ท;านในการประเมินชุด
สาธิต พบว;าความคิดเห็นของผู6เช่ียวชาญมีความคิดเห็น
ด6านคุณภาพของชุดสาธิตในแต;ละด6านเฉล่ียเปSนคะแนน
ที่ 4.43 SD 0.26 ซึ่งอยู;ในระดับดี ซึ่งสอดคล6องกับ นิ
รันดรM ใจบุญ [4] ได6ทําการศึกษาการสร6างและหา
ประสิทธ์ิภาพชุดฝ¡กพวงมาลัยพาเวอรM ไฟฟ�าซึ่งผล
ประเมินของผู6เช่ียวชาญ ด6านการออกแบบและด6านคู;มือ
มีค;าคะแนนเฉล่ีย 4.50 ซ่ึงอยู;ในระดับดีมาก 
    2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบประจุ
ไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตMที่ได6สร6างข้ึนมีประสิทธ์ิ
ภาพ 80.12/89.75ซึ่งมีผลการวิจัยที่สอดคล6องกับ
งานวิจัยของชาญชัย ทองประสิทธ์ิ[8] ที่มีประสิทธ์ิภาพท่ี 
82.19/81.23 และงานวิจัยของ ตะวัน ทองสรรคM, พีระ
พล ศริวงศM [9] ผลของประสิทธ์ิภาพ77.25/77.13 ซึ่งสูง
กว;าในเกณฑMท่ีต้ังไว6ตามสมติฐานสรุปได6ว;าชุดสาธิตมี
ประสิทธ์ิภาพที่ดี 
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6. กิตติกรรมประกาศ 
    ขอบคุณผู6บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทรM คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนตM ที่สนับสนุนเงินทุนวัสดุ
อุปกรณMในการทํางานวิจัยเพื่อสร6างชุดสาธิตระบบประจุ
ไฟฟ�าและระบบสตารMทในรถยนตMซึ่งใช6ในการเรียนการ
สอนในสาขาวิชา รวมถึงเครื่องมืออุปกรณMต;างในการ
ทํางานวิจัย และเจ6าหน6าท่ี อาจารยMในคณะ ผู6เช่ียวชาญ
ที่ให6คําแนะนําในการทํางานวิจัย 
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