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ชุดทดลองสายพานลาเลียงควบคุมด้ วย PLC
สาหรับวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
ประศาสน์ คาตา, เพิ่มพูล อนันตา, ศุภฤกษ์ ศรี ดาว, สนัน่ คาบุดดา และสุรศักดิ์ บุญเอก
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ า วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างชุดทดลองสายพานลาเลียงควบคุมด้วย PLC สาหรับวิชา
ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2) หาประสิ ทธิ ภาพชุดทดลองต้นแบบสาหรับวิชาระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม และ 3) ประเมิ นความเหมาะสมของชุ ดทดลองต้นแบบส าหรั บวิชาระบบควบคุ มในงาน
อุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ชั้นปี ที่ 1 แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ ากาลัง วิทยาลัยเทคนิ คยโสธร ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 14 คน โดยเลื อกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ชุดทดลองสายพานลาเลียงควบคุม
ด้วย PLC และใบงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั
พบว่า ชุดทดลองสายพานลาเลียงควบคุมด้วย PLC ขนาด 80 x 100 x 40 ซม. มีประสิ ทธิ ภาพ 85.99/82.63
และผลการประเมินความเหมาะสมของชุดทดลองต้นแบบมีความเหมาะสมมากสาหรับใช้เป็ นสื่ อการสอน
1. บทนา
การพัฒ นาประเทศทางด้า นอุ ตสาหกรรมในปั จจุ บ นั จะต้อ งมี ก ารนาเข้า เครื่ องจัก รบางส่ วนจาก
ต่างประเทศซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นเครื่ องจักรแบบควบคุ มอัตโนมัติที่ใช้ในงานอุ ตสาหกรรม ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงาน
ทางด้านการควบคุมเครื่ องจักรเหล่านั้นจะต้องมีความเชี่ ยวชาญในเรื่ องระบบควบคุมอัตโนมัติเป็ นอย่างดีท้ งั
เทคโนโลยีและวิท ยาการทางด้า นวิศ วกรรมที่ เจริ ญก้า วหน้า ไปอย่า งรวดเร็ ว [1] โดยเฉพาะทางด้า น
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งส่ งผลให้การจัดการศึกษาจะต้องมีประสิ ทธิ ภาพและก้าวหน้า
ทันเทคโนโลยี [2]
ปั จจุบนั การควบคุมซี เควนซ์ได้ถูกนามาใช้งานอย่างกว้างขวางมาก [3] เช่น เครื่ องมือกล การควบคุม
มอเตอร์ การควบคุมสายพานลาเลียง หม้อไอน้ าความดันสู ง การควบคุมเครื่ องสู บน้ าตามอาคารสู งๆ และ
ลิ ฟ ต์ เป็ นต้น นอกจากนี้ แล้ว การควบคุ ม ซี เควนซ์ ไ ด้ถู ก ใช้เพื่ อควบคุ มเครื่ องใช้ไ ฟฟ้ าภายในบ้า น เช่ น
เครื่ องปรับอากาศ หม้อหุงข้าว และเครื่ องซักผ้า เป็ นต้น การควบคุมซี เควนซ์น้ ีก่อกาเนิ ดมาจากความต้องการ
ในการลดการทางานแบบซ้ าๆ การทางานที่น่าเบื่อหน่าย และการทางานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โดย
พยายามให้เครื่ องจักรทางานแทนมนุ ษย์ สาหรับการประยุกต์การควบคุ มซี เควนซ์น้ ี มีขอบเขตกว้างขวาง
ตั้งแต่การควบคุมแบบง่ายๆ ที่ใช้เพื่อเริ่ มหรื อหยุดเดินเครื่ องจักรเท่านั้นจนถึงระบบที่มีความยุง่ ยากซับซ้อนที่
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ต้องอาศัยการประมวลผลสัญญาณต่างๆ จุดมุ่งหมายของการควบคุมซี เควนซ์ คือ ความต้องการให้ระบบ
การผลิ ต เป็ นแบบอัต โนมัติ ความต้อ งการในการลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต ความต้อ งการในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการผลิต และความต้องการรักษาคุณภาพของสิ นค้าให้ได้มาตรฐาน ส่ งผลให้การควบคุมซี
เควนซ์เป็ นระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ดังนั้น ผูท้ ี่จะไปปฏิบตั ิงานหรื อทางานในการ
ควบคุ ม และบ ารุ ง รั ก ษาระบบควบคุ ม ในงานอุ ตสาหกรรมได้ จะต้อ งมี ความรู้ แ ละเข้าใจตั้ง แต่ ร ะดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งทางด้านช่ างอุ ตสาหกรรม ในระบบการใช้งานของเครื่ องโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ (PLC) ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่สนับสนุ นและสั่งการให้มีการดาเนิ นการตามซี เควนซ์ต่างๆที่ได้
ออกแบบไว้
เช่ น เดี ย วกั บ การจัด การเรี ยนการสอนวิ ช าทางด้ า นเทคนิ ค ที่ จ ัด การเรี ยนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งทางด้านช่างอุตสาหกรรมในกรณี ที่เป็ นวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง
เช่ น วิช าระบบควบคุ ม ในงานอุ ต สาหกรรม มี ค วามจ าเป็ นอย่ า งมากที่ ต้อ งจัด การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพราะผูเ้ รี ยนจะต้องใช้ทกั ษะและความชานาญอย่างมากในการปฏิ บตั ิ งานเพื่อให้เกิ ดความ
ปลอดภัยในการทางานและเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ [4] สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาใน
ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นยุคของการปรับตัวเพื่อการแก้ปัญหาทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพของบุคลากรในสาขาต่างๆ
โดยมี ห น้า ที่ จ ัด การเรี ย นการสอนด้า นอาชี ว ศึ ก ษาได้จ ัด หลัก สู ต รการศึ ก ษาวิช าระบบควบคุ ม ในงาน
อุตสาหกรรมในหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งซึ่ งเกี่ ยวกับระบบควบคุ มอัตโนมัติ โดยใช้
PLC ควบคุ มการทางาน แต่การจัดการเรี ยนการสอนยังพบปั ญหาคือชุ ดทดลองที่อยูใ่ นรู ปแบบเพียงการ
แสดงผลแบบหลอดไฟ ซึ่ งเป็ นการแสดงผลติ ดดับเท่า นั้น [5] ไม่มีก ารเคลื่ อนไหวเหมื อนการควบคุ ม
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมจริ ง ส่ งผลให้นักศึกษาขาดความสนใจ ไม่สามารถจิ ตนาการภาพการทางานของ
เครื่ องจักรจริ งได้ หากไม่ได้รับการแก้ไขจะส่ งผลต่อกระบวนการเรี ยนการสอนและส่ งผลโดยตรงต่อผูเ้ รี ยน
บทความนี้ จึ ง น าเสนอชุ ด ทดลองสายพานล าเลี ย งควบคุ ม ด้ว ย PLC วิ ช าระบบควบคุ ม ในงาน
อุตสาหกรรม หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อส่ งเสริ ม
ให้ผูเ้ รี ย นได้พ ฒ
ั นาการเรี ย นรู ้ เข้า ใจเนื้ อหาวิช า และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ ดีข้ ึ น เมื่ อนัก ศึ ก ษาจบ
หลักสู ตรแล้วจะได้รับความรู้ ทักษะที่ถูกต้องและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชี พ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
สร้างชุดทดลองสายพานลาเลียงควบคุมด้วย PLC สาหรับวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2)
หาประสิ ท ธิ ภาพชุ ดทดลองต้น แบบส าหรั บ วิชาระบบควบคุ มในงานอุ ตสาหกรรม และประเมิ นความ
เหมาะสมของชุ ดทดลองต้นแบบ สาหรับ วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม หลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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กกก

3. สมมติฐานของการวิจัย
ชุดทดลองสายพานลาเลียงควบคุมด้วย PLC ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไม่นอ้ ย
กว่า 80/80
4. วิธีการทดลอง
ขอบเขตของการวิจยั คือ กลุ่มนักศึกษาตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
ชั้นปี ที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง วิทยาลัยเทคนิ คยโสธร ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 14
คน ซึ่งได้จากวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) ขณะที่ตวั แปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประสิ ทธิ ภาพ และ
ความเหมาะสมของชุ ดทดลองต้นแบบ การเก็บ รวบรวมข้อมู ลโดยการนาเครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการวิจยั เก็ บ
รวบรวมข้อมูล หาค่าประสิ ทธิ ภาพ และความเหมาะสมของชุดทดลองต้นแบบ และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการ
คานวณค่าสถิติพ้นื ฐาน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ประกอบด้วย ใบงาน แบบทดสอบ
ผลสัม ฤทธิ์ แบบประเมินความเหมาะสมสาหรั บวิชาระบบควบคุ มในงานอุตสาหกรรม และชุ ดทดลอง
สายพานลาเลียงควบคุมด้วย PLC ต้นแบบ
1. ใบงาน ประกอบด้วย ใบงานที่ 1 การควบคุมมอเตอร์ ทางานเรี ยงลาดับ ใบงานที่ 2 การ
ควบคุ ม สายพานล าเลี ยงการแยกวัตถุ โลหะกับ อโลหะด้วยเครื่ อง PLC ใบงานที่ 3 การควบคุ ม สายพาน
ลาเลียงการแยกสี ของวัตถุ ดว้ ยเครื่ อง PLC และใบงานที่4การควบคุมสายพานลาเลียงการแยกวัตถุโลหะกับ
อโลหะพร้อมแยกสี ของอโลหะด้วยเครื่ อง PLC ที่ มีข้ นั ตอนในการสร้างโดยทาการศึกษาทฤษฎีและเนื้ อหาที่
เกี่ยวข้องกับวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ที่ผา่ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัส
วิชา3104-2006 เพื่อหาประสิ ทธิภาพของชุดทดลองสายพานลาเลียงควบคุมด้วย PLC จานวน 60 ข้อ เป็ น
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 ต้องการใช้จริ ง 30 ข้อ โดยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คะแนน แบบทดสอบนี้ จะวัดความรู ้ดา้ นความจาความเข้าใจและความสามารถ
เชิ งปฏิ บตั ิ โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้ผ่านการตรวจสอบของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน พบว่า มี
ความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับเนื้อหา
3. แบบประเมินความเหมาะสมสาหรับวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม โดยกาหนด
หัวข้อการประเมิน 2 เรื่ อง คือ การประเมินความเหมาะสมด้านเนื้ อหา (เนื้ อหาใบงานและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน) และการประเมินความเหมาะสมด้านสื่ อการสอนประเภทชุดทดลอง (เนื้ อหาวิชาการ
การใช้งานและคุณลักษณะของสื่ อ)
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4. ชุดทดลองสายพานลาเลียงควบคุมด้วย PLC ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยการปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีความรู ้ และความสามารถเกี่ ยวกับงาน ซึ่ งได้ชุดทดลองสายพานลาเลี ยงควบคุ มด้วย PLC
ต้นแบบขนาด 80 x 100 x 40 ซม. ทาด้วยเหล็กฉากขนาด 1 นิ้ว ด้านนอกปิ ดด้วยแผ่นพลาสติกหนา 4 มม. ดัง
ภาพที่ 1

cm.

CNT

CNT

CNT

CNT

CNT

PL

C

cm.

cm.

ภาพที่ 1 โครงสร้างชุดทดลองสายพานลาเลียงควบคุมด้วย PLC

5. ผลการทดสอบและประเมินผล
การทดสอบและประเมินผล ประกอบด้วย ผลการทดสอบการทางานของชุดทดลองสายพานลาเลียง
ควบคุ มด้วย PLC ต้นแบบ ผลการประเมินความเหมาะสมสาหรับวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2006
1. ผลการทดสอบการทางานของชุดทดลองสายพานลาเลียงควบคุมด้วย PLC
ชุดทดลองสายพานลาเลียงควบคุมด้วย PLC บริ เวณด้านหน้ามีสวิตซ์ หลอดไฟแสดงผล
ขั้วต่อสาย พร้ อมสัญลักษณ์ ของรี เลย์ และ Power Supply ส่ วนด้านบนซึ่ งเป็ นชุ ดสายพานลาเลี ยง มีชุด
เซนเซอร์ ที่ตรวจจับ อุปกรณ์ อีก 3 ประเภท คื อ เซนเซอร์ ตรวจจับโลหะ(Inductive Proximity Sensor)
เซนเซอร์ตรวจจับโลหะที่สามารถตรวจแยกชิ้นงานที่เป็ นโลหะได้ และเซนเซอร์ ตรวจแยกสี (Photo switch)
ที่ตรวจแยกสี ของชิ้นงานที่มีความเข้มของสี แตกต่างกัน ส่ วนโครงสร้างของชุ ดทดลองสายพานลาเลียงเป็ น
4
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แท่นรู ปสี่ เหลี่ยม กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตรสู ง 40 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 70 กิโลกรัม
ใช้แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์ มีฟิวส์ป้องกันขนาด 3แอมแปร์ ดังภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 6

ภาพที่ 2 ด้านหน้าชุดทดลองสายพานลาเลียงคุมด้วย PLC

ภาพที่ 3 ด้านบนชุดทดลองสายพานลาเลียงคุมด้วย PLC

5
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ภาพที่ 4 ชุดคัดแยกวัตถุอโลหะสี เหลือง สี แดงและสี น้ าเงิน

ภาพที่ 5 ชุดคัดแยกวัตถุโลหะ

ภาพที่ 6 ชุดทดลองสายพานลาเลียงคุมด้วย PLCที่เสร็ จสมบูรณ์
ผลการทดสอบการท างานของชุ ด ทดลองสายพานล าเลี ย งควบคุ ม ด้ว ย PLC ด้า นการ
ทดสอบประสิ ทธิภาพ พบว่า สามารถคัดแยกวัตถุโลหะ และ คัดแยกสี ของวัตถุอโลหะ (สี เหลือง,สี แดง,สี น้ า
เงิน) ได้ 100% นอกจากนี้ แล้วผลการทดสอบการนับและแสดงผลการนับ พบว่า สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ 100%
2. ผลการประเมินความเหมาะสมสาหรับวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
6
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ผลการประเมิ น ความเหมาะสมส าหรั บ วิ ช าระบบควบคุ ม ในงานอุ ต สาหกรรม โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน แสดงดังตารางที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านเนื้ อหา ใบงาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
รายละเอียด
ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ
เนือ้ หา
4.40
0.54 มาก
1. ครอบคลุมเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงค์ของการสอน
4.40
0.54 มาก
2. ความถูกต้องของเนื้ อหา
4.40
0.89 มาก
3. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการจัดลาดับในแต่ละหัวเรื่ อง
4.40
0.54 มาก
4. ความเหมาะสมกับระดับของนักศึกษาที่เรี ยน
4.40
0.54 มาก
5. ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
เฉลี่ย 4.40
มาก
ใบงาน
4.60
0.54 มากที่สุด
1. ครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน
4.40
0.54 มาก
2. ความชัดเจนในการกาหนดเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
4.80
0.44 มากที่สุด
3. ความถูกต้องของวงจรและสัญลักษณ์
4.40
0.53 มาก
4. ความเหมาะสมลาดับขั้นการทดลอง
4.40
0.54 มาก
5. ความเข้าใจในการอธิบายลาดับขั้นของการทดลอง
4.20
0.83 มาก
6. ความสะดวกในการจดบันทึกผลการทดลอง
4.40
0.51 มาก
7. การสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้
เฉลี่ย 4.45
มาก
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์
4.40
0.54 มาก
1. วัดได้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอน
4.40
0.44 มาก
2. เหมาะสมกับระดับการเรี ยนรู ้
4.40
0.54 มาก
3. คาถามและคาตอบมีเป้ าหมายที่ชดั เจน
เฉลี่ย 4.40
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ความสมบูรณ์ ของเนื้ อหาสาหรับการประยุกต์ใช้ชุดทดลองสายพานลาเลียง
ควบคุ มด้วย PLC ในรายวิชาระบบควบคุ มในงานอุตสาหกรรม หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยูใ่ นระดับมาก ทั้งการครอบคลุมเนื้ อหาวิชาและวัตถุประสงค์ของ
การสอน ความถู ก ต้อ งของเนื้ อหา ความเหมาะสมของเนื้ อ หาในการจัด ล าดับ ในแต่ ล ะหัวเรื่ อง ความ
เหมาะสมกับระดับของนักศึกษาที่เรี ยน และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ขณะที่ความสมบูรณ์ของใบงาน อยูใ่ น
7
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ระดับมากเช่ นกัน โดยเฉพาะการครอบคลุมวัตถุ ประสงค์การสอนและความถูกต้องของวงจร-สัญลักษณ์
นอกจากนี้ แล้ว ความสมบูรณ์ ของแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ อยู่ใ นระดับมาก ทั้ง สามารถวัดได้ตรงกับ
วัตถุประสงค์การสอน เหมาะสมกับระดับการเรี ยนรู ้ และคาถาม-คาตอบมีเป้ าหมายที่ชดั เจน
ตารางที่ 2 ผลการประเมินชุดทดลองสายพานลาเลียงควบคุมด้วย PLC เพื่อสื่ อการสอน
รายละเอียด
ค่าเฉลี่ย S.D
ด้ านเนือ้ หาวิชาการ
4.60
0.54
1. ความสอดคล้องของตัวสื่ อกับวัตถุประสงค์
4.40
0.54
2. ความถูกต้องของสัญลักษณ์
4.20
0.44
3. การจัดลาดับความสาคัญของการทดลอง
เฉลี่ย 4.40
ด้ านการใช้ งาน
4.40
0.54
1. ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้สื่อ
4.40
0.54
2. ขนาดเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้
4.20
0.83
3. ความสะดวกในการใช้ทดลอง
4.20
0.44
4. ความน่าสนใจของชุ ดทดลอง
4.20
0.83
5. ความปลอดภัยขณะทาการทดลอง
4.20
0.83
6. ความสะดวกในการบารุ งรักษา
เฉลี่ย 4.45
ด้ านคุณลักษณะของสื่ อ
4.80
0.44
1. การจัดวางตาแหน่งของอุปกรณ์
4.40
0.54
2. ความชัดเจนของอุปกรณ์ที่ตอ้ งการให้นกั ศึกษาเห็น
4.20
0.44
3. ง่ายต่อการซ่อมแซมบารุ งรักษา
4.40
0.89
4. ความเหมาะสมของเทคโนโลยีกบั ระดับของนักศึกษา
4.40
0.89
5. ความคงทนของวัสดุ
4.00
0.70
6. วัสดุที่ใช้มีอยูท่ วั่ ไปหาซื้ อได้ง่าย
เฉลี่ย 4.36

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ชุ ดทดลองสายพานลาเลียงควบคุมด้วย PLC เหมาะสาหรับใช้เป็ นสื่ อการสอนใน
รายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง สานักงานคณะกรรมการ
การอาชี วศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งด้านเนื้ อหาวิชาการ ด้านการใช้งาน และด้านคุ ณลักษณะของสื่ อ โดย
8
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ได้รับการประเมินให้อยูใ่ นระดับมากที่สุดสาหรับหัวข้อความสอดคล้องของตัวสื่ อกับวัตถุประสงค์ และการ
จัดวางตาแหน่งของอุปกรณ์

3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม จะวัดจากคะแนนที่ได้จาก
การทาแบบทดสอบท้า ยบทเรี ยนและคะแนนจากการทาแบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ซึ่งได้ผลการวัดดังตารางที่ 3 และ 4 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 คะแนนของใบงานและแบบทดสอบท้ายบทเรี ยน และคะแนนของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
รายละเอียด
จานวนผูเ้ รี ยน คะแนนเต็ม
ผลรวม
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ใบงานและแบบทดสอบที่ 1
14
80
235
16.79
83.95
ใบงานและแบบทดสอบที่ 2
14
80
247
17.64
88.20
ใบงานและแบบทดสอบที่ 3
14
80
238
17.00
85.00
ใบงานและแบบทดสอบที่ 4
14
80
243
17.36
86.80
รวม
80
963
68.79
85.99
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
14
30
347
24.79
82.63
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถทาคะแนนของใบงานและแบบทดสอบเฉลี่ ยรวมได้ ร้ อยละ
85.99 เกิ นร้ อยละ 80 ที่ กาหนด โดยคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือใบงานและแบบทดสอบที่ 2 ร้อยละ 88.20
ขณะที่คะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือใบงานและแบบทดสอบที่ 1 ร้อยละ83.95 ด้านคะแนนของแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ พบว่า การทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดทดลองสายพาน
ลาเลียงควบคุมด้วย PLC หลังจากเรี ยนจบแล้ว 1 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างทาคะแนนได้เฉลี่ย 24.79 จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 82.63 ซึ่งเกินร้อยละ 80 ตามที่กาหนด
ตารางที่ 4 ประสิ ทธิภาพของชุดทดลอง
รายละเอียด
คะแนนรวมของใบงานและแบบทดสอบ (E1)
คะแนนรวมของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (E2)

คะแนนเต็ม
80
30

ค่าเฉลี่ยรวม
68.79
24.73

ร้อยละ
85.99
82.63

จากตารางที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างคะแนนจากใบงานแบบทดสอบท้ายบทเรี ยนและคะแนน
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จากการท าแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่ า ร้ อ ยละคะแนนของการท าใบงานและ
แบบทดสอบท้ายบทเรี ยน มี ค่าเท่า กับ 85.99 ขณะที่ ร้อยละคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มี ค่ า
เท่ากับ 82.63 ซึ่งเกินร้อยละ 80 ตามที่กาหนด
6. สรุ ป
ชุดทดลองสายพานลาเลียงควบคุมด้วย PLC สามารถคัดแยกวัตถุโลหะ คัดแยกสี ของวัตถุอโลหะ
การนับและแสดงผลการนับ เหมาะสาหรับใช้เป็ นสื่ อการสอนในรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งด้านเนื้ อหาวิชาการ ด้าน
การใช้งาน และด้านคุ ณลัก ษณะของสื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นได้พ ฒ
ั นาการเรี ย นรู ้ เข้า ใจเนื้ อหาวิชา และมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน
เอกสารอ้างอิง
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