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บทคดัย่อ 

บทความนีน้าํเสนอการพัฒนาโปรแกรมจาํลองแบบ 3 มิติ สําหรับการเรียนการสอนในสาขาไฟฟ้า โดยโปรแกรมถูกพัฒนาจาก

โปรแกรมสําหรับพัฒนาเกมท่ีมีช่ือว่า Dark Basic ร่วมกับโปรแกรม  Blender ทาํให้สามารถจาํลองสภาพแวดล้อมได้เป็นแบบ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าสามมิติเสมือนจริง โปรแกรมท่ีออกแบบช่วยให้ผู้ใช้ได้ทดสอบทักษะการต้ังค่า ทาํการวัด และอ่านค่าผลการวัด
จากมัลติมิเตอร์ตามลักษณะการใช้งานจริง นอกจากนีโ้ปรแกรมสามารถประเมินผลการทดสอบสมรรถนะของผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัติ 
จากความเห็นของผู้ เช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน พบว่า โปรแกรมจาํลองท่ีสร้างขึน้นีมี้ความเหมาะสมในระดับดีมาก ซ่ึงจะสามารถ
นาํไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเก่ียวกับเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมต่อไป  

คาํสําคญั: โปรแกรมจาํลอง 3 มิติ  โปรแกรม Dark Basic  โปรแกรม Blender 

Abstract 

This paper presents the development of the 3D Simulation Program (3DSP) for electrical instruction.The program 

has been developed under an ultimate 3D games creator so-called Dark Basic compatible with Blender so that the 3D 

environment could be virtually simulated. The designed environment allowed users to perform their skills in setting up, 

measuring, and reading the result of multimeter corresponding to the real world experience. In addition, the assessment 

could be automatically reported at the end. The trial results showed that this developed simulation program was able to 

demonstrate the measurement in experiment accurately. And based-on 5-expert opinions, it revealed that this developed 

simulation program has very high appropriateness in using for testing competency. As the result, It could then be 

suitably used for instruction of an electrical measurement course. 
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1. บทนํา 
ในปัจจุบนัไดมี้ผูพ้ฒันาโปรแกรมจาํลองเพ่ือใชใ้นการเรียน

การสอนอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้
อยา่งรวดเร็ว [1] โดยไดพ้ฒันาโปรแกรมทั้งแบบ 2 มิติ และ     
3 มิติ  ซ่ึงการพฒันาโปรแกรมจาํลองดา้นการศึกษาแบบ 3 มิติ 
จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ [2] ไดม้ากยิง่ข้ึน  นอกจากนั้น
การใช้โปรแกรมจาํลองยงัช่วยให้ประหยดัตน้ทุนในการซ้ือ
วสัดุและช่วยลดอนัตรายท่ีอาจเกิดกบัผูเ้รียนก่อนไปปฏิบติังาน
จริงไดอี้กดว้ย [3]  ซ่ึงหากใชอุ้ปกรณ์จริงมาทาํการทดลอง ถา้ผู ้
ทดลองมีทกัษะไม่เพียงพออาจมีความเส่ียงของอุปกรณ์เสียหาย 
อีกทั้งยงัตอ้งใชอุ้ปกรณ์เป็นจาํนวนมาก และใชเ้วลามากในการ
เช่ือมต่อวงจรไฟฟ้าเพ่ือการทดลองวดัค่าอุปกรณ์ภายในวงจร    
จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น หากผูเ้รียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติ     
จะส่งผลให้ผู ้เ รียน ไม่มีความสนใจในเน้ือหา   ไม่มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน หรือผูเ้รียนเกิดความสับสนและไม่
เข้าใจในเ น้ือหา   อาจส่งผลไปถึงการสอบไม่ผ่านการ
ประเมินผลการเรียน และท่ีสําคญัท่ีสุดคือ มีผลกระทบไปถึง
การประกอบอาชีพในสถานประกอบการในอนาคต  การนาํ
โปรแกรมจาํลองคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
เป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยแกปั้ญหาดงักล่าวทาํได ้ [4] 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างโปรแกรมจาํลองแบบสาม
มิติเพ่ือวดัสมรรถนะการใชม้ลัติมิเตอร์  ในเร่ืองการวดัค่าความ
ตา้นทาน แรงดนั และกระแสของวงจรไฟฟ้า  ซ่ึงมีความเสมือน
จริง ทาํใหใ้ชง้านง่าย  และมีความน่าสนใจ  

แนวทางพัฒนาโปรแกรมจําลองด้านการศึกษาเพ่ือให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กการปฏิบติัโดยใชก้ารจาํลองเสมือนจริงน้ีจึงเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งท่ีจะนาํการวิจยัไปพฒันาโปรแกรมสําหรับ
ทดลองอ่ืนๆ ต่อไป   

2. วธีิการดําเนินงานวจิัย 

2.1 ออกแบบเค้าโครงโปรแกรมจําลองสามมติิ 
จากภาพท่ี 1 เป็นการวางแผนการจดัวางอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้

ในการทดลองได้แ ก่   มัล ติ มิ เตอ ร์  พาว เวอ ร์ซัพพลาย         
โปรโตบอร์ด และตวัตา้นทานค่าต่าง ๆ จาํนวน 10 ตวั เพ่ือใช้
ในการทดลอง  และตาํแหน่งกล้องภายในโปรแกรม โดย

อุปกรณ์ต่าง ๆ  และตําแหน่งของกล้องจะถูกจัดวางไว้ใน
ตาํแหน่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของ
สถานการณ์ การทดลองในหอ้งทดลองทางไฟฟ้า  

2.2 การออกแบบระบบเช่ือมต่อผู้ใช้งาน 
ส่วนเช่ือมต่อผูใ้ชง้านไดอ้อกแบบโดยคาํนึงถึงความชดัเจน

มีขนาดท่ีเหมาะสม  และสะดวกในการใช ้[5] ไดแ้บ่งออกเป็น
ส่วน 3  คือ ส่วนของการรับค่า ส่วนการแสดงผล  และส่วนของ
การประเมินผลการทดลอง โดยส่วนของการรับค่าจะประกอบ
ไปดว้ย ปุ่มรับค่าตวัเลข 0 - 9 ปุ่มตกลง  และยกเลิก  ปุ่มเลือก
หน่วยทางไฟฟ้า เช่น โอห์ม   มิลลิแอมป์  เพื่อให้ผูใ้ชง้านได้
เลือกใชต้ามความเหมาะสม  หลงัจากคล้ิกปุ่มรับค่าต่างๆ แลว้  
ผลลัพธ์ท่ีได้จะไปแสดงยงัส่วนการแสดงผลทันที  หากผู ้
ทดลองต้องการตอบคาํตอบ ให้ทาํการคล้ิกท่ีปุ่มตกลง ใน
ขณะเดียวกนันั้นโปรแกรมจะทาํการตรวจคาํตอบ  และเก็บผล
การคําตอบแต่ละคร้ังไว้ในหน่วยความจํา   หลังจากนั้ น
โปรแกรมจะทาํการประกอบวงจรต่อไปแบบอตัโนมติัทนัที  
เพ่ือให้ผูท้ดลองวดัค่าในขั้นตอนต่อไป หากทดลองวดัค่าครบ 
10 คร้ังแลว้ โปรแกรมจะทาํการนาํคะแนนท่ีบนัทึกไว ้มา
ประเมินผลออกมาเป็นร้อยละของการตอบถูก  และจะแสดง
ตารางสรุปผลการทดลองตามภาพท่ี  2  แบบอตัโนมติั โดย
หน้าต่างส่วนของการรับค่า  ส่วนการแสดงผล  และตาราง
ประเมินผลจะสร้างเป็นแผนสร้าง 2 มิติ  จากโปรแกรม Paint 
และทาํการปรับแต่งให้สวยงาม หลงัจากนั้นบนัทึกเป็นไฟล์
เป็นสกุล .png เพ่ือเขียนโปรแกรมควบคุมการทาํงานโดยใช้
โปรแกรม Dark Basic ต่อไป 

 ภาพที่ 1 : การออกแบบการจดัวางอุปกรณ์ภายในโปรแกรม 

มลัติมเิตอร์

โฟโต้บอร์ด 

พาวเวอร์ซัพพลาย 
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2.3 โปรแกรม Blender 
โปรแกรม Blender เป็นโปรแกรมสาํหรับสร้างวตัถุ 3 มิติ 

[7] ท่ีผูใ้ชง้านสามารถดาวน์โหลดมาใชไ้ดฟ้รีไม่มีค่าใชจ่้าย   
ใด  ๆโดยความสามรถของโปรแกรมสามารถเทียบเท่า
โปรแกรมสร้างงานสามมิติทัว่ไป  นอกจากน้ีโปรแกรมยงัมี
การใชง้านง่ายไม่ซับซ้อน  ซ่ึงโปรแกรมสามารถสร้างรูป
โมเดลต่าง ๆ  ทั้ งยงัสามารถใส่ลวดลายพ้ืนผิวของโมเดลได้
อยา่งสมจริง  จนกระทัง่ประมวลผลงานออกมาไดเ้ป็นงานสาม
มิติอยา่งสมบูรณ์  ภายในโปรแกรมมีเคร่ืองมืออาํนวยความ
สะดวกมากมาย  คาํสั่งท่ีมีประโยชน์มากคาํสั่งหน่ึง  คือ  คาํสั่ง
สร้างรูปเรขาคณิตสามมิติพ้ืนฐาน  เช่น ทรงกระบอก  ทรงกลม  
กล่องส่ีเหล่ียมจตุัรัส  หลงัจากท่ีเลือกใชค้าํสั่งเรขาคณิตพ้ืนฐาน
แลว้จะเป็นขั้นตอนของการปรับแต่งโมเดล (Model) ให้
ใกลเ้คียงกบัอุปกรณ์จริงท่ีตอ้งการสร้าง และใส่ลวดลายให้กบั
อุปกรณ์ สุดทา้ยคือการบนัทึกงานสามมิติท่ีไดเ้ป็น  สกุลไฟล ์ 
.X  เพ่ือนาํไฟลท่ี์ไดน้ี้ไปเขียนโปรแกรมควบคุมการเคล่ือนดว้ย
โปรแกรม Dark Basic ท่ีต่อไป 

2.4 โปรแกรม  Dark Basic 
การออกแบบโปรแกรมควบคุมการเคล่ือนไหวของโมเดล

ในการพัฒนาโปรแกรมจําลองน้ีได้เ ลือกใช้โปรแกรม        
Dark Basic [8] เพราะ เป็นโปรแกรมท่ีนิยมใชใ้นการสร้าง
เกมส์สามมิติ  และเป็นโปรแกรมท่ีสามารถโหลดใชง้านไดฟ้รี  
นอกจากน้ียงัคาํสั่งท่ีใชภ้ายในโปรแกรมท่ีเรียบง่ายไม่ซับซ้อน 
ในการใชค้วบคุมการเคล่ือนท่ีโมเดล ตาํแหน่งของแสงสว่าง

ระบบเสียง ร่วมทั้งมุมกลอ้ง ซ่ึงตอ้งใช้คาํสั่งและการกาํหนด
ตาํแหน่งเป็นระบบพิกดั  XYZ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.4.1 ระบบพกิดั 
ระบบพิกดัจะประกอบดว้ยแกน  3  สามแกน  คือ แกน  

X แกน Y  และแกน  Z  ซ่ึงสามารถอธิบายไดต้ามภาพท่ี  3  
ตาํแหน่งท่ีแกนทั้งสามตดักนัเรียกว่า  จุดกาํเนิดโดยแกน  +Y  
คือ  แกนท่ีวิ่งข้ึนบนของจอภาพ  ในทางตรงกนัขา้มแกน  –Y  
คือแกนท่ีวิ่งลงของจอภาพ  แกน  X  คือแกนท่ีวิ่งไปทางซ้าย
ของจอภาพในทางตรงกนัขา้มแกน  –X  คือแกนท่ีวิ่งไปทาง
ขาวของจอภาพและสุดทา้ยคือ แกน  Z  คือ  แกนท่ีวิ่งออกจาก
จอภาพในทางตรงกนัขา้ม แกน  –Z  คือ  แกนท่ีวิ่งเขา้ แกน
พิกัดฉากแต่ละคู่จะประกอบกันเป็นระนาบ  เรียกว่าระนาบ
พิกดัฉาก  ระนาบ XY  คือ  ระนาบท่ีผา่นแกน  X  และ  แกน  
Y  ระนาบ  YZ  คือระนาบท่ีผา่นแกน Y  และแกน  Z  และ
ระนาบ  ZY  คือระนาบท่ีผา่นแกน  Z  และ  Y  ซ่ึงในการเขียน
โปรแกรมนั้นจะตอ้งใชค้่าพารามิเตอร์  XYZ  เหล่าน้ีไปอา้งอิง
ในคาํสั่งการเคล่ือนท่ี และหมุนโมเดลต่าง ๆ  ท่ีสร้างข้ึนใน
โปรแกรมสามมิติ [7]  

 
ภาพที ่3 : ระบบพิกดั XYZ 

 

 
ภาพที ่4 : ฟังกช์นัรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานต่างๆ  

ภาพที ่2 : การออกแบบระบบเช่ือมต่อกบัผูใ้ชง้าน 

(ก) หนา้ต่างรับค่า 

(ข) หนา้ต่างแสดงผล 
(ค) ตารางสรุปผลการทดสอบ 
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2.5 การสร้างมลัตมิเิตอร์  
มลัติมิเตอร์ในโปรแกรมจาํลองจะเป็นมลัติมิเตอร์แบบเข็ม 

ยีห่อ้ SANWA รุ่น XY-316 ซ่ึงเป็นรุ่นท่ีนิยมใชห้ลายแพร่หลาย  
ในห้องทดลองทางไฟฟ้า  ใชง้านง่ายมียา่นวดัใชง้านอยา่งครบ
ครัน การสร้างมัลติมิเตอร์เร่ิมต้นจากการศึกษาโครงสร้าง
ภายนอกของมลัติมิเตอร์วา่มีการเคล่ือนไหนของช้ินส่วนแต่ละ
ช้ินอย่าง  เช่น  ศึกษาการเคล่ือนท่ีของเข็มช้ีค่าบนหน้าปัด   
ศึกษาการเคล่ือนท่ีของปุ่มปรับย่านวดั  และศึกษาการทาํงาน
ภายในจากคู่มือการใช้งาน  ซ่ึงผลจากจากการศึกษาดงักล่าว
พบว่า  เข็มช้ีค่าบนหน้าปัดของมัลติมิเตอร์เคล่ือนท่ีโดยการ
หมุนประมาณอยู่ในช่วง ±60 องศา  และสวิตซ์ปรับย่านวดั
สามารถหมุนได้  360  องศา โครงสร้างภายนอกมีขนาด        
150×50 ×100  มิลลิเมตร หลงัจากศึกษารายละเอียดการทาํงาน  
และขนาดโครงสร้างเรียบร้อยแล้วจะเป็นขั้นตอนการสร้าง
โมเดลจาํลองด้วยโปรแกรม Blender โดยเร่ิมตน้จากการ
เรียกใชง้านคาํสั่งการสร้างวตัถุจาํลองรูปทรงเรขาคณิตพ้ืนฐาน 
ซ่ึงในการสร้างมลัติมิเตอร์น้ีไดเ้รียกใชค้าํสั่งรูปกล่องส่ีเหล่ียม  
จากนั้นทาํการปรับแต่งขนาดและรูปทรงให้ใกลเ้คียงกบัขนาด
จริงท่ีไดศึ้กษาไวใ้ห้มากท่ีสุดเพ่ือความสมจริงของโปรแกรม
จาํลอง  หลงัจากสร้างโมเดลเรียบร้อยแลว้ทาํการบนัทึกไฟล์
เป็นสกุล .X โดยลกัษณะโมเดลท่ีไดแ้สดงตามภาพท่ี 5 (ก) การ
สร้างโมเดลจะแยกสร้างทีละช้ินส่วนโครงสร้าง  เช่น  ถ้า
ช้ินส่วนโครงสร้างมีจาํนวน 3 ช้ิน จะมีขอ้มูลไฟล์โมเดล .X 
ทั้งหมด 3 ต่อมลัติมิเตอร์หน่ึงตวั เพ่ือเขียนโปรแกรมควบคุม
การทาํงานโดยใชโ้ปรแกรม Dark Basic ต่อไป 

2.6 การสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
แหล่งจ่ายไฟฟ้าท่ีใชใ้นโปรแกรมจาํลองไดเ้ลือกใช ้ ยี่ห้อ 

Tektronix  รุ่น PSW 232  ซ่ึงสามารถจ่ายแรงดนัไดท้ั้งไฟฟ้า
กระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลบั  และปรับแรงดันได้ตาม
ตอ้งการ  นอกจากน้ียงัมีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงามน่าใช ้ การสร้าง
แหล่งจ่ายไฟฟ้าเร่ิมจากการศึกษาโครงสร้างภายนอกแหล่งจ่าย
ไฟฟ้า  ว่ามีการเคล่ือนท่ีของช้ินส่วนแต่ละช้ินอย่างไร  เช่น  
ศึกษาลกัษณะการแสดงผลของหน้าปัด  และศึกษาการทาํงาน
ภายในจากคู่มือการใช้งาน  ซ่ึงผลจากจากการศึกษาดงักล่าว
พบว่า หน้าปัดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าจะมีการแสดงผลช่ือของ

ชนิดของแรงดันไฟฟ้า และเลขค่าของแรงดันไฟฟ้าท่ีจ่าย
ออกมา  โครงสร้างภายนอกมีขนาด 1500×500×1000 มิลลิเมตร 
หลงัจากศึกษารายละเอียดการทาํงาน  และขนาดโครงสร้าง
ภายนอกเรียบร้อยแลว้จะเป็นขั้นตอนการสร้างโมเดลจาํลอง
ดว้ยโปรแกรม Blender โดยเร่ิมตน้จากการเรียกใช้งานคาํสั่ง
การสร้างวตัถุจาํลองรูปทรงเรขาคณิตพ้ืนฐาน ซ่ึงในการสร้าง
แหล่งจ่ายไฟฟ้าพลายน้ีไดเ้รียกใชค้าํสั่งรูปกล่องส่ีเหล่ียม และ
ปรับแต่งรูปทรงของโครงสร้างของเคร่ือง  และเรียกใชค้าํลัง่
กล่องกระบอกเพ่ือปรับแต่งเป็นหูห้ิวทั้งสองดา้นโดยปรับแต่ง
ให้มีขนาดเท่ากบัขนาดจริงท่ีไดศึ้กษาไวใ้ห้มากท่ีสุดเพ่ือความ
สมจริงของโปรแกรมจาํลอง  โดยลกัษณะโมเดลท่ีไดแ้สดงตาม
ภาพท่ี 5 (ข)  หลงัจากสร้างโมเดลเรียบร้อยแลว้ทาํการบนัทึก
ไฟลเ์ป็นสกุล .X  เพ่ือเขียนโปรแกรมควบคุมการทาํงานโดยใช้
โปรแกรม Dark Basic ต่อไป 

2.7 การสร้างโปรโตบอร์ด 
การสร้างโปรโตบอร์ด  เ ร่ิมต้นจากการศึกษาพบว่า

โครงสร้างภายนอกของโปรโตบอร์ด   ซ่ึงหลงัจากการศึกษา
พบว่าโปรโตบอร์ดประกอบไปด้วยลวดลายตารางส่ีเหล่ียม
สาํหรับเสียบขาอุปกรณ์  ลกัษณะภายนอกเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม
ขนาด 60×200×10 มิลลิเมตร  หลงัจากนั้นจะนาํรายละเอียดท่ี
ไดม้าจาํลองดว้ยโปรแกรม Blender โดยเร่ิมตน้จากการเรียกใช้
งานคาํสั่งการสร้างวตัถุจาํลองรูปทรงเรขาคณิตพ้ืนฐาน  ซ่ึงใน
การสร้างโปรโตบอร์ดน้ีไดเ้รียกใชค้าํสั่งรูปทรงกล่องส่ีเหล่ียม
จากนั้นทาํการปรับแต่งขนาดและรูปทรงให้ใกลเ้คียงกบัขนาด
จริงท่ีไดศึ้กษาไวใ้ห้มากท่ีสุดเพ่ือความสมจริงของโปรแกรม
จาํลอง  โดยลกัษณะโมเดลท่ีไดแ้สดงตามภาพท่ี  5  (ข)  
หลงัจากสร้างโมเดลเรียบร้อยแลว้ทาํการบนัทึกไฟล์เป็นสกุล  
.X   เพ่ือเขียนโปรแกรมควบคุมการทาํงานโดยใชโ้ปรแกรม     
Dark Basic ต่อไป 

2.8 การสร้างตวัต้านทาน 
ตวัตา้นทานท่ีใชใ้นโปรแกรมจาํลองไดเ้ลือกใชแ้บบค่าคงท่ี

ส่ีแถบสี  การสร้างตวัตา้นทานเร่ิมตน้จากการศึกษาโครงสร้าง
ภายนอกของตวัตา้นทานวา่มีลกัษณะภายนอกเป็นอยา่งไรบา้ง 
ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าโครงสร้างภายนอกของตัวต้านทาน
ประกอบไปดว้ยส่วนท่ีเป็นโครงสร้างท่ีเป็นลวดลายของแถบสี 
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และขาทั้ งสองด้านมีลักษณะเป็นทรงกลมเช่นกัน หลังจาก
ศึกษารายละเอียดการทาํงาน  และขนาดโครงสร้างภายนอก
เรียบร้อยแล้วจะเป็นขั้ นตอนการสร้างโมเดลจําลองด้วย
โปรแกรม Blender โดยเร่ิมตน้จากการเรียกใช้งานคาํสั่งการ
สร้างวัตถุจําลองรูปทรงเรขาคณิตพ้ืนฐาน  ซ่ึงในการตัว
ต้านทานน้ีได้เรียกใช้คาํสั่งรูปทรงกระบอกจากนั้ นทําการ
ปรับแต่งขนาดและรูปทรงให้ใกลเ้คียงกบัขนาดจริงท่ีไดศึ้กษา
ไวใ้หม้ากท่ีสุดเพ่ือความสมจริงของโปรแกรมจาํลอง  หลงัจาก
สร้างโมเดลเรียบร้อยแลว้ทาํการบนัทึกไฟลเ์ป็นสกุล .X เพ่ือ
เขียนโปรแกรมควบคุมการทาํงานโดยใชโ้ปรแกรม 

 
2.9 การออกแบบโปรแกรม 
การออกแบบโปรแกรมจาํลองสามมิติจะแยกโปรแกรม

ออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือ  ส่วนของโปรแกรมคํานวณ
ค่าพารามิเตอร์ท่ีทาํงานอยู่เบ้ืองหลังของโปรแกรมสามมิติ       
มีหน้าท่ี เก็บค่าพารามิเตอร์ของระบบในการทํางานของ
โปรแกรม  ตัวอย่างเช่น โปรแกรมตรวจสอบและการนับ
คะแนนของผลใชง้าน และส่วนของโปรแกรมควบคุมการทาํ
หนา้ของกราฟิกท่ีแสดงผลบนหนา้จอ  คือ ส่วนของโปรแกรม
ท่ีควบคุมการเคล่ือนท่ีของโมเดลต่างๆ ท่ีต้องทาํงานอย่าง
สัมพันธ์ในทุกๆ ขั้นตอน โดยเร่ิมต้นจากการเรียกใช้ และ
กําหนดอัตราส่วนของโมเดลท่ีสร้างข้ึนทั้ งหมด พร้อมกับ
ประกาศช่ือ  พารามิเตอร์ และกาํหนดตาํแหน่งท่ีอยูข่องเร่ิมตน้
โมเดลนั้ น ๆ หลังจากกาํหนดค่าเร่ิมต้นของโมเดลทั้ งหมด
เรียบร้อยแลว้  ส่วนของโปรแกรมการคาํนวณค่าพารามิเตอร์จะ
เร่ิมทําการสุ่มค่าความต้านทาน ค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ และ
คาํนวณค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้กบัโมเดลของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี
ใช้ทั้ งหมด  หลงัจากนั้นจะเป็นส่วนการวดัสมรรถนะของผู ้

ทดลองตามขั้นตอน โดยเร่ิมตั้ งแต่เลือกตาํแหน่งการวดัใน
วงจรไฟฟ้าตามท่ีโปรแกรมกาํหนดให้ การเลือกย่านวดัให้
ถูกตอ้ง  และเหมาะสม  การอ่านสเกล  จนถึงการตอบค่า และ
เลือกหน่วยทางไฟฟ้าใหเ้หมาะสม  หลงัจากนั้นโปรแกรมจะทาํ
การตรวจตอบค่า  และทาํในขั้นตอนต่อไปจนจบกระบวนการ
ตามภาพท่ี  6  การทาํงานของโปรแกรมจาํลองสามมิติซ่ึงผล
การทาํงานของโปรแกรมแสดงตามภาพท่ี 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  5 :  แสดงโมเดลรูปทรงของอุปกรณ์ 

(ก)  มลัติมิเตอร์ (ข)  พาวเวอร์ซพัพลาย

ภาพที ่6 : ขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรม 

ภาพที ่7 : การทาํงานของโปรแกรมจาํลอง 
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3. ผลการทํางานของโปรแกรม  

3.1 ผลการทํางานของโปรแกรม 
จากการรวบรวมข้อมูลการทดสอบเพ่ือประเมินผลด้าน

ประสิทธิภาพของโปรแกรมสามารถสรุปผลไดต้ามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 การผลการทดสอบใชง้านโปรแกรม  

รายการทดสอบ 
จาํนวนคร้ังท่ี
ทดสอบ 

ความถูกตอ้ง 
(%) 

1. โปรแกรมทดสอบวดัค่าความต้านทาน   
1.1 การทาํงานของกราฟิก 10 100 
1.2 ความถูกตอ้งของการตรวจคาํตอบแต่ละขอ้ 10 100 
1.3 ความถูกตอ้งของการประเมินสมรรถนะ 10 100 
2. โปรแกรมทดสอบวดัค่าแรงดันไฟฟ้า   
2.2 การทาํงานของกราฟิก 10 100 
2.3 ความถูกตอ้งของการตรวจคาํตอบแต่ละขอ้ 10 100 
2.4 ความถูกตอ้งของการประเมินสมรรถนะ 10 100 
3. โปรแกรมทดสอบวดัค่ากระแสไฟฟ้า   
3.1 การทาํงานของกราฟิก 10 100 
3.2 ความถูกตอ้งของการตรวจคาํตอบแต่ละขอ้ 10 100 
3.3 ความถูกตอ้งของการประเมินสมรรถนะ 10 100 

เฉลีย่  100% 

จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบโปรแกรมทดสอบวดัค่าความ
ตา้นทาน  แรงดนั  และกระแส โดยไดท้าํการทดสอบ 3 รายการ
คือ การทาํงานของกราฟิก ความถูกตอ้งของการตรวจคาํตอบ
แต่ละขอ้  ความถูกตอ้งของการประเมินสมรรถนะ  ทั้ง 10 คร้ัง
มีความถกูตอ้ง 100 %  

 

3.2 ผลการประเมนิความเหมาะสมของโปรแกรมจําลอง 
จากการรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อประเมินความ

เหมาะสมของโปรแกรมในดา้นต่าง ๆ จากกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงเป็น
ผู ้เ ช่ียวชาญด้าน  ส่ือการเรียนการสอน  ด้านการออกแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟ้า   
5 ท่าน  ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) สามารสรุปผลการประเมินไดต้ามตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ผลตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในดา้นความสามารถ
การใชง้านโปรแกรม 

ปัจจัย X  S.D ความคดิเห็น 

1.ดา้นการออกแบบรูปแบบการหนา้จอ (GUI) 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
2.ดา้นการใชง้านโปรแกรม 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
3.ดา้นการวดัผล 4.20 0.44 มาก 
4.รูปแบบคู่มือ 4.80 0.44 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวมทั้งหมด 4.55 0.50 มาก 

จากตารางท่ี  2  ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ อยูใ่นระดบั
มากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.55 และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 0.50 เม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า  ประเด็นด้านการออกแบบรูปแบบ
หน้าจอ(GUI) และด้านการใช้งานโปรแกรม มีระดับความ
คิดเห็นระดบัมากท่ีสุด 

4. สรุปผลงานวจิัย 

จากการพัฒนาโปรแกรมจําลองสามมิติเ พ่ือประเมิน
สมรรถนะการใช้มัลติมิ เตอร์สําหรับการเ รียนการสอน
สาขาวชิาไฟฟ้าท่ีสร้างข้ึน  พบวา่ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนั้นจากผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม
โดยผูเ้ช่ียวชาญ มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.55, 
SD = 0.50 ) โปรแกรมจาํลองท่ีสร้างข้ึนสามารถใชง้านได้
สะดวกอ่านค่าได้ง่ายมีมุมกล้องสําหรับหน้าจอมัลติมิเตอร์
เพ่ือให้ผูเ้รียนอ่านค่าไดแ้ม่นยาํ   กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน
ไดดี้   และสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
ไฟฟ้าไดเ้ป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามโปรแกรมจาํลองน้ียงัตอ้ง
พฒันาเพ่ิมเติมจาํนวนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัการ
เรียนการสอนในรายวชิาไฟฟ้าใหม้ากยิง่ข้ึน  
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