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บทคัดย่อ 
 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองระบบควบคุม
ในงานอุตสาหกรรม (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียน 

(3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อชุดทดลอง ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศกัราช  2557   สาขางานไฟฟ้าก าลงั  วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ การด าเนินการผูว้ิจยัไดน้ า    
ชุดทดลองท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขางานไฟฟ้าก าลงั วิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์   ในภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา  
2559  จ  านวน 21  คน โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) การเก็บ รวบรวม
ขอ้มูลไดจ้ากคะแนนการท าแบบฝึกหดั และการท าใบงานการทดลองระหวา่งการเรียนกบัคะแนน
ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และการสอบปฏิบติัต่อ PLC ร่วมกบัชุดทดลองของนกัศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง แล้วน าไปหาค่าประสิทธิภาพชุดทดลอง 21 / EE และวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และการท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติที ( t–test)    
 ผลการวิจยัปรากฏวา่  ชุดทดลองท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ   82.19/80.66 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี 
ก าหนดไว ้80/80 และหลังจากสอนด้วยชุดทดลองท่ีสร้างข้ึนผู ้เรียนท่ีเรียนด้วยชุดทดลองมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และมีความพึงพอใจท่ีได เรียนดว้ยชุด
ทดลองในระดบัมาก 
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    Abstract 

 The purpose of  this research  were to (1) construction and seek evaluation of the 
experimental  kit  on  the  Industrial Control System .(2). to compared learning achievement    of 
students before and after .(3) to study satisfied of with experimental  kit  .  
 The researcher used the experimentation set which constructed to experiment with 21 
higher Certificate student in Electrical field , who registered in the second  semester of the year 
2016. The sample group for this research was test by pre-test and then being taught theory by 
using experimentation kit and did the job sheet after the lesson finished. After that, the post-test 
was done .The scores from the job sheet and the post-test were calculated and analyzed for finding 
the efficiency of the  experimentation  kit ( 21 / EE  test scores) and comparison with academic 
achievement before and after the scores from pre-test and post-test ,the scores were analyzed 
using the t-test  
 The result revealed that the validation the experimentation kit ratio was 82.19/80.66 , upper 
than the criteria 80/80, and academic  achievement after more than before at statistically 
significant the level .05 and highly satisfied with learning form the kits.  

 
 
 
 

(Total 272 pages) 

 



       

 

ง 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                           
 

                                                                                                                                         

กติตกิรรมประกาศ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเคารพ  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่าน
อาจารยเ์สถียร   ธญัญศรีรัตน์  อาจารยม์นตรี   ศิริปรัชญานนัทแ์ละและรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 
นายโชติ  เรืองฤทธ์ิ   พร้อมทั้ง  อาจารยอ์นุชาติ   ศรีศิริวฒัน์ อาจารยป์ระสิทธ์ิ  นางทินและอาจารย์
ภมร  ศิลาพันธ์  ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษางานวิจัยซ่ึงได้ให้ค  าปรึกษาแนะน า  ข้อคิดเห็น  ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขขอ้บกพร่องของการวจิยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งดียิง่ 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้ให้ค  าปรึกษา  ค าแนะน า ข้อเสนอแนะได้แก่      
ครูมงคล  ธุระ, ครูอุทยั  สุมามาลย์ ,  ครูสุพจน์ กนกการ, ครูคมกริช แสงสุรินทร์, ครูสมควร       
เทียมมล , ครูสมพร  อ่อนเกตุพล , ครูวิรัตน์  วงศ์ษา ท่ีได้กรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญสละเวลาในการ
ประเมินคุณภาพของชุดทดลอง  พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพชุด
ทดลองต่อไป   
 ขอขอบคุณคณะครูและผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ นายสุชาติ  กลัน่ทอง  และ
นกัศึกษาแผนกช่างไฟฟ้า  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั 
วทิยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบูรณ์  ท่ีให้ความร่วมมือ และให้การสนบัสนุน
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นางจารุณี  มีรัตน์ , ลูก ๆ ทุกคนพร้อมด้วยญาติพี่น้องท่ีให้ก าลังใจ  ส่งเสริมความมัน่ใจและ
สนับสนุนทุนการศึกษาจนงานวิจัยฉบับน้ีลุล่วงด้วยดีและผู ้ท่ีมีพระคุณท่ีไม่ได้กล่าวในท่ีน้ี 
ประโยชน์อนัใดท่ีเกิดจากงานวิจยัน้ีย่อมเป็นผลมาจากความกรุณา   ของท่านดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยั
รู้สึกซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 
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            สารบัญภาพ  

ภาพท่ี                                                                                                                                             หน้า 
2-1  SIMATIC  S7-200  ของ  SIEMENS 38 
2-2  SIMATIC  S7-1200  ของ  SIEMENS 39 
2-3  GX WORK 3  FX-5U  ของ  MITSUBICHI  39 
2-4  CX PROGRAMMER OMRON CJ1M  CPU 12 39 
2-5  แสดงโครงสร้างของ  Programmable  Controller  40 
2-6  โครงสร้างของหน่วยประมวลผล  41 
2-7  เคร่ืองโปรแกรมเมเบิล (PLC) ยีห่อ้  TOSHIBA  รุ่น  M40 41 
2-8  แสดงหน่วยความจ า ROM เคร่ืองโปรแกรมเมเบิล (PLC) 42 
2-9  แสดงหน่วยความจ า EEPROM 43 
2-10 อุปกรณ์ท่ีส่งสัญญาณทางภาคอินพุต (Input) 43 
2-11 อุปกรณ์ในการต่อร่วมกบัภาคเอาทพ์ุตใชก้บัไฟฟ้ากระแสสลบั 44 
2-12 อุปกรณ์ในการต่อร่วมกบัภาคเอาทพ์ุตใชก้บัไฟฟ้ากระแสตรง 44 
2-13 อุปกรณ์ในการต่อร่วมกบัภาคเอาทพ์ุตใชก้บัไฟฟ้ากระแสสลบัและกระแสตรง 45 
2-14 อุปกรณ์ในการต่อร่วมกบัภาคเอาทพ์ุตแบบไทรแอค 45 
2-15 อุปกรณ์ในการต่อร่วมกบัภาคเอาทพ์ุตแบบทรานซิสเตอร์ 46 
2-16 อุปกรณ์ต่อร่วมกบัเคร่ือง PLCใชพ้ฒันาโปรแกรมต่าง ๆ 46 
2-17  แสดง Timing diagram ของการท างานของระบบการสตาร์ทและการสตอ๊ป    
          มอเตอร์ 

52 

2-18  แสดงสวติช์ปุ่มกด (Push button switch) 55 
2-19  แสดงสวติช์ปุ่มกดสภาวะปกติเปิด 55 
2- 20 แสดงสวติช์ปุ่มกดสภาวะปกติปิด   55 
2-21  แสดงสวติช์ปุ่มกดหนา้สัมผสัคู่ 56 
2-22  แสดงสวติช์กดคา้งต าแหน่ง (Toggle  Switch)  56 
2-23  แสดงการท างานของลิมิตสวติช์   (Limit Switch) 57 
2-24  แสดงพร็อกซิมิต้ีสวติช์ (proximity switch) 57 
2-25  แสดงลกัษณะและการท างานของอินดกัทีฟเซนเซอร์   58 
2-26  แสดงลกัษณะของคาปาซิทีฟเซนเซอร์   59 
2-27 โพโตส้วติช์ (photo switch) 59 
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            สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพท่ี                                                                                                                                             หน้า 
   2-28  แสดงการท างานของโฟโตส้วติช์แบบแยกตวัรับ- ตวัส่ง 60 
   2-29  แสดงการท างานของโฟโตส้วติช์แบบใชแ้ผน่สะทอ้นแสง 60 
 2-30  แสดงการท างานของโฟโตส้วติช์แบบสะทอ้นกบัวตัถุ 61 
 2-31  แสดงรีเลยไ์ฟฟ้า 62 
 2-32  แสดงการท างานของรีเลยไ์ฟฟ้า 62 
 2-33  แสดงการน ารีเลยไ์ฟฟ้าไปประยกุตใ์ชก้ลบัทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 63 
 2-34  แสดงรูปร่างภายนอกและโครงสร้างภายในของหลอดแสดงผล 64 

   3-1  แสดงขั้นตอนการออกแบบและสร้างชุดทดลอง 70 
   3-2  แสดงการออกแบบชุดทดลองโดยใชโ้ปรแกรม Auto CAD 3D    71 
   3-3  แสดงแบบชุดทดลองเสมือนจริงตามตน้แบบสามมิติ 71 
   3-4  แสดงการออกแบบแหล่งจ่ายขนาด 5A ส าหรับชุดทดลอง 72 
   3-5  แสดงการออกแบบกล่องเช่ือมต่อระบบสายสัญญาณอินพุตและเอาทพ์ุต 72 
   3-6  แสดงการออกแบบ PORT CONNECTOR 37 PIN อินพุตและเอาทพ์ุต  73 
   3-7  แสดงการออกแบบชุดควบคุม PROGRAMMABLE CONTROLLER 73 
   3-8  การออกแบบ CAPACITIVE AND INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH 74 
   3-9  การออกแบบ PHOTO ELECTRIC SENSOR TYPE   THROUGH-BEAM                                            74 
   3-10  การออกแบบ PHOTO ELECTRIC SENSOR TYPE DIFFUSE REFLECTIVE 75 
   3-11  การออกแบบ PHOTO ELECTRIC SENSOR TYPE RETRO REFLECTIVE 75 
   3-12  แสดงการสร้างชุดทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมตามแบบ 76 
 3-13  แสดงการต่อวงจรของชุดทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม    76 
 3-14  แสดงชุดทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ท่ีเสร็จสมบรูณ์    77 
 3-15  แสดงการต่อวงจรของชุดทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมกบั PLC 77 
 3-16  แสดงการต่อใชง้านชุดทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 78 
 3-17  แสดงการทดลองใชชุ้ดทดลองร่วมกบัเคร่ือง PLC กบันกัเรียนท่ีเรียนใน 

             รายวชิาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า วทิยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์                     
78 

 3-18  แสดงการทดลองใชชุ้ดทดลองกบันกัเรียนท่ีเรียนในรายวชิาการโปรแกรม 

             และควบคุมไฟฟ้า      
79 
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            สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพท่ี                                                                                                                                             หน้า 
 3-19  การทดลองใชชุ้ดทดลองร่วมกบัเคร่ือง PLC กบันกัเรียนท่ีเรียนในรายวชิาการ  

            โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า ณ วทิยาลยัเทคนิคพิษณุโลก     
79 

   3-20  แสดงการทดลองใชชุ้ดทดลองร่วมกบัเคร่ือง PLC กบันกัศึกษาท่ีเรียนมาแลว้ 80 
 3-21 แสดงการทดลองใชชุ้ดทดลองกบันกัศึกษาท่ีเรียนมาแลว้จากสถาบนัราชภฏั  
          เพชรบูรณ์ 

80 

 3-22  แสดงการน าเสนอเอกสารและส่ือเคล่ือนไหวกบัผูเ้ช่ียวชาญสถาบนัเทคโนโลยี  
           ปทุมวนั 

81 

 3-23  แสดงการแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 81 
 3-24  แสดงการน าเสนอเอกสารและส่ือเคล่ือนไหวกบัผูเ้ช่ียวชาญ 82 
 3-25  แสดงการน าเสนอเอกสารและส่ือเคล่ือนไหวกบัผูเ้ช่ียวชาญ 82 
 3-26  แสดงแบบการแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญในการสร้างชุดทดลอง 

            ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม     
83 

 3-27  แสดงการแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 83 
 3-28  แสดงการแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 84 
 3-29  แสดงการแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 84 

   3-30  แสดงการแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 85 
   3-31  แสดงการแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 85 
   3-32  แสดงการแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 86 
   3-33  แสดงการแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 86 
   3-34  แสดงการแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 87 
   3-35  แสดงการแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 87 
   3-36  แสดงการแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 88 
   3-37  แสดงการแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 88 
   3-38  แสดงการแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 89 
   3-39  แสดงชุดทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ท่ีเสร็จสมบรูณ์                                       89 
   3-40  แสดงแบบชุดทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ท่ีเสร็จสมบรูณ์ 90 
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            สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพท่ี                                                                                                                                             หน้า 
 3-41  แสดงแบบการต่อวงจรชุดทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมกบัPLC 

            ท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
90 

   3-42  การทดลองใชชุ้ดทดลองร่วมกบัเคร่ือง PLC กบันกัศึกษากลุ่มทดลอง    91 
 3-43  แสดงการทดลองใชชุ้ดทดลองร่วมกบัเคร่ือง PLC กบันกัศึกษาท่ีเรียนมาแลว้ 91 
 3-44  ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล 98 

   ซ-1  แสดงภาพสมบรูณ์ของชุดทดลองท่ีพฒันาข้ึน มองจากมุมุมองดา้นบน                                                224 
   ซ-2  แสดงภาพชุดทดลองท่ีพฒันาข้ึน มองจากมุมุมองดา้นหนา้                                                                                             224 
   ซ-3  แสดงการทดลองใชง้านชุดทดลองเช่ือมต่อกบัเคร่ือง PLC                                       225 
   ซ-4  แสดงการทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อเก็บขอ้มูล                                            225 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

                    
 
                                                                                                     
 


