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บทคัดย่อ 

 ในการท าชุดทดลองการท างานในระบบนิวแมติกส์ หน่วยการเรียนที่ ๔มีจุดประสงค์เพื่อให้
นักศึกษามีความเข้าใจหลักการท างานเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ และการต่อวงจรควบคุมการ
ท างานของระบบนิวแมติกส์ ด้วยวิธีการคิดการประดิษฐ์ ผลงานในเชิงสร้างสรรค์ และมีประโยชน์
ต่อส่วนรวม อีกทั้งยังศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งได้ด าเนินการท าเป็นขั้นตอน  คือ การวางแผนการ
เตรียมการ การออกแบบ ด าเนินการสร้าง การทดลองหาข้อบกพร่องและแก้ไขข้อบกพร่องชุดฝึก
ทั่วไปของระบบนิวแมติกส์ให้ได้ตามมาตรฐานที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดประโยชน ์และการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองของระบบนิวแมติกส์ที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้น นั้นยังมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนชุดทดลองที่ใช้ในการเรียนการ
สอน รวมถึงเป็นสื่อการสอนให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น  เพื่อลดความเสียหาย
ของอุปกรณ์ที่จะเกิดขึ้นในการในขั้นตอนการทดลองหรือทดสอบรวมถึงการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย  

  ผลการวิจัยพบว่า  

   ผลจากการวิจัย ชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ ในรายวิชางานนิวแมติกส์ (๓๑๐๐-
๐๑๐๖) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
พุทธศักราช  2546    ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  ๕   คน  ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
          ๕.๒.๑  ด้านการออกแบบชุดทดลอง จุดที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินในระดับดีมาก คือด้านขนาดที่
กะทัดรัด  สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย  แสดงให้เห็นว่าชุดทดลองสามารถแก้ปัญหาของการวิจัยที่ท า
ให้ขนาดของชุดทดลองมีขนาดเล็กกว่าชุดทดลองที่มีในปัจจุบัน 
 ๕.๒.๒  ด้านการสร้างชุดทดลอง   จุดที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินในระดับดีมากมี  ๔ จุดประเมิน   
คือด้านความแข็งแรงของโครงสร้าง     

 ๕.๒.๓  ด้านการใช้งาน   จุดที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินในระดับดีมากมี  ๔ จุดประเมิน   คือด้าน
สมรรถนะที่ตรงกับวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ก าหนด การถอดประกอบชิ้นงานทดสอบท าได้
สะดวก แสดงให้เห็นว่า   แต่ก็มีความแข็งแรงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

          ๕.๒.๔  ด้านประสิทธิภาพ  จากการทดสอบชุดทดลอง ผลจากการทดสอบมีค่าความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยประมาณ   8.95  %  เมื่อเปรียบเทียบกับชุดฝึกทั่วไปของระบบนิวแมติกส์
มาตรฐาน ผลที่ได้จากการประเมินในภาพรวม   ชุดฝึกทั่วไปของระบบนิวแมติกส์มาตรฐานมี
คุณภาพระดับดีมาก  สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป    

(ข) 



กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงการชุดสาธิตการท างานในระบบนิวแมติกส์หน่วยการเรียนที่๔ฉบับนี้ ประสบ

ความส าเร็จลงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก นางอุษณีย์  จิตตะปาโล ผู้อ านวยการวิทยาลัย

การอาชีพปราณบุรี  รองผู้อ านวยการ จรูญ เตชะเจริญกิจ   อาจารย์นิยม  รักยิ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาและ

ผู้ควบคุมโครงการวิจัย ซึ่งมีอาจารย์สมบัติ  รักยิ่ง เป็นที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ชุติชัย ทองมีขวัญที่

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเร่ืองวงจรควบคุมการท างาน  ที่ให้ค าปรึกษาและสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

คณะจัดท าโครงการวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ ที่นี้ความดีความชอบในโครงการ

คร้ังนี้ คณะผู้จัดท าของมอบแต่อาจารย์ทุกท่านและบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นตลอดจนผู้ให้การ

สนับสนุน ถ้าหากโครงการวิจัยมีประโยชน์ต่อส่วนรวมตามวัตถุประสงค์  คณะผู้จัดท าขอน้อมรับ

ด้วยความยินดี ถ้าหากมีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดท ายินดีจะรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน าไป

ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นคณะผู้จัดท าขอน้อมน าคุณพระศรีรัตนตรัย  กุศลผลบุญและกรรมดีที่จะ

บังเกิดจากโครงการในคร้ังนี้ ขอมอบแด่บุคคลที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน 

คณะผู้จัดท าโครงการ 
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(ฌ) 



บทที่ 1 
 

บทน า   
 

ท่ีมาของการประดิษฐ์ 
 

 ระบบนิวแมติกส์เป็นระบบที่มีความส าคัญมากในงานหลายๆอย่างในปัจจุบัน ด้วย
เหตุผลที่ว่าระบบนิวแมติกส์ทนต่อการระเบิด เน่ืองจากลมอัดไม่ติดไฟ หรือ เกิดระเบิด ระบบนิวแม
ติกส์ มีความรวดเร็วในการท างานการ  การส่งถ่ายลมอัดง่าย ในระบบระบบนิวแมติกส์ปรับ
ความเร็วง่าย สะดวกต่อการติดตั้ง และ มีความปลอดภัยสูง อุปกรณ์ของระบบนิวแมติกส์จะไม่เกิด
การเสียหายเมื่อใช้งานเกินก าลัง ดังนั้นนักศึกษาที่เรียนสายช่างอุตสาหกรรมทุกคนที่จบเข้าไป
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ  ต้องเรียนรู้การใช้งาน การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบนิวแมติกส์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย   ดั้งนั้น
ทางแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีจึงได้พยามคิดค้นและประดิษฐ์ชุดสื่อการสอน
เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรียังไม่มีชุดสาธิตการท างานของระบบนิวแมติกส์ที่เพียงพอ
สาเหตุจากชุดฝึกมีราคาค่อนข้างแพงและยังมีผู้ที่มีความช านาญในด้านนี้น้อย ด้วยเหตุนี้ทางผู้จัดท า
จึงคิดที่จะสร้างชุดทดลองการท างานระบบนิวแมติกส์ในรายวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้นขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวของทีมงานและทางแผนกวิชายานยนต์ ที่จะได้มีชุดทดลอง
การท างานระบบนิวแมติกส์ไว้เป็นสื่อการเรียนการสอนและสามารถศึกษาชุดทดลองได้จริงกับการ
เรียนรู ้ทั้งยังมีไว้เพื่อให้รุ่นน้องระดับ ปวช. และ ปวส. ได้ศึกษาต่อไปด้วย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

  ๑.  เพื่อออกแบบและสร้างชุดทดลองการท างานระบบนิวแมติกส์ 
๒.  เพื่อหาประสิทธิภาพชุดทดลองการท างานระบบนิวแมติกส์ก่อนเรียนและหลัง

เรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 
สมมติฐานการวิจัย 

 ๑.นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์สามารถออกแบบ และสร้าง ชุดทดลองการท างาน
ระบบนิวแมติกส์และ หาประสิทธิภาพ ชุดทดลองการท างานระบบนิวแมติกส์ได้ 
 



 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัย  เร่ือง การสร้างชุดทดลองการท างานระบบนิวแมติกส์ของนักศึกษาแผนก
ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  นักศึกษาได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องหลังจากนั้น
น ามาวิเคราะห์และได้แบ่งกรอบการท างานออกเป็น ขั้นตอนดังน้ีคือ 
                          ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
   
 ขอบเขตตัวแปรท่ีศึกษา 

๑. ศึกษาการท างานในระบบนิวแมติกส์ หน่วยการเรียนที่ ๔ 
๒ .การวิจัยนี้จัดท าขึ้นที่แผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 
๓. จัดท าการวิจัยในวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ถึง  วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
๔.การวิจัยครั้งน้ีใช้การประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ ท่าน 

 
ประโยชน์ของการวิจัย   
  

๑.นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการคิดและประดิษฐ์นวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์มีคุณค่าต่อ
ส่วนรวม ทั้งยังได้ศึกษาอุปกรณ์วงจรในระบบนิวแมติกส์  

๒. ได้ชุดทดลองการท างานในระบบนิวแมติกส์ หน่วยการเรียนที่ ๔เพื่อน าไปปรับปรุงใช้
ศึกษาในครั้งต่อไป 

๓.ใช้เป็นสื่อประกอบเพื่อใช้สาธิตในการเรียนแบบบูรณาการร่วมกับวิชางานนิวแมติก
และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นซึ่งจะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

๔.เป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การสร้างชุดทดลองการท างาน
ระบบนิวแมติกส์ของ วิทยาลัยการ
อาชีพปราณบุรี 

๑.  เพื่อออกแบบและสร้างการสร้างชุดทดลอง
การท างานระบบนิวแมติกส์ 
๒.  เพื่อหาประสิทธิภาพการสร้างชุดทดลอง
การท างานระบบนิวแมติกส์ 
 



๕.ผู้สอนและผู้เรียนสามารถน าชุดทดลองการท างานในระบบนิวแมติกส์ หน่วยการเรียนที่ 
๔ไปเป็นต้นแบบหรือพัฒนาต่อไปได้   ซึ่งจะเป็นลดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง
มาก  รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการผลิตนวัตกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และสังคมต่อไป 
 
นิยามศัพท์ 
 

๑.ชุดทดลองการท างานในระบบนิวแมติกส์หมายถึงชุดทดลองการท างานในระบบนิวแม
ติกส์ที่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีสร้างขึ้นประกอบการเรียนในรายวิชา นิวแม
ติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
  ๒.อุปกรณ์ท างาน หมายถึง อุปกรณ์ท างานในระบบนิวแมติกส์ จะท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน
ของความดันลมให้เป็นพลังงานกล โดยที่อุปกรณ์ท างานในที่นี้คือลูกสูบ  

๓.กระบอกสูบท างานสองทาง หมายถึง กระบอกสูบสองทางไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่เข้า
หรือออก จะใช้ความดันลมในการท างานทั้งสองด้าน 

๔.วงจรนิวเมติกส์ หรือเรียกว่าวงจรก าลัง หมายถึง  วงจรนิวเมติกส์จะประกอบด้วย
อุปกรณ์  วาล์วควบคุมทิศทาง  ประเภทของวาล์วควบคุมวาล์วบังคับทิศทางลมแบบ ๕/๒ บังคับ
ด้วยลมและกลับด้วยลม   อุปกรณ์ต้นก าลัง   อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม  อุปกรณ์ในระบบท่อ 
   ๕.นักศึกษา   หมายถึง นักศึกษาแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 

๖.การออกแบบ หมายถึง   การน าเอาความรู้และทักษะที่ได้จาการเรียนมาใช้ออกแบบ 
๗.เอกสารประกอบชุดทดลองการท างานในระบบนิวแมติกส์หมายถึง เอกสารที่

ประกอบด้วย คู่มือการใช้  ใบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี และใบทดลอง   
   ๘.ใบทดลอง  หมายถึง  เอกสารส าหรับให้นักศึกษา  ใช้เป็นเอกสารประกอบส าหรับ

ปฏิบัติการทดลอง และบันทึกผลการทดลอง 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
บทที่ ๒  

 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

         ในการศึกษาเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการท างานในระบบนิวแม
ติกส์เร่ืองงานควบคุมกระบอกสูบสองทาง วิชางานนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นสาขาวิชา
เคร่ืองกล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้ล าดับหัวข้อการศึกษาเอกสารงานวิจัย
และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
           ๑.  หลักสูตรรายวิชางานนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  
           ๒.ระบบนิวแมติกส์ 
  ๓.  หลักการออกแบบ  และสร้างชุดทดลอง  

๔.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          ๑.  หลักสูตรรายวิชางานนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
            ๑.๑. ความหมายของหลักสูตรวิชา 
                   หลักสูตรรายวิชาที่น ามาจัดสร้างชุดชุดสาธิตการท างานในระบบนิวแมติกส์เร่ืองงาน
ควบคุมกระบอกสูบสองทาง คือ หลักสูตรรายวิชาระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส 
๓๑๐๐-๐๑๐๖  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
พุทธศักราช  2546   ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

            ๑.๒  จุดประสงค์รายวิชา 

                 ๑.๒.๑เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น                        
                            ๑.๒.๒เพื่อให้มีทักษะในการอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการท างานระบบ
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
                           ๑.๒.๓  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการท างานที่ดี   ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
มีความ รับผิดชอบ  มีวินัย   ตรงเวลาและตระหนักถึงความปลอดภัย 
            ๑.๓  มาตรฐานรายวิชา 

            ๑.๓.๑  เข้าใจหลักการระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น                        
         ๑.๓.๒  ต่อวงจรควบคุมการท างานระบบนิวแมติกส์ 

                        ๑.๓.๓  ต่อวงจรควบคุมการท างานระบบไฮดรอลิกส์ 



            ๑.๔   ค าอธิบายรายวิชา 

                       ศึกษาและปฏบิัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น ชนิดสัญญาลักษณ์ ลักษณะการใช้งานอุปกรณ์และการเขียนวงจร นิวแมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ งานต่อวงจรบังคับทิศทาง การปรับความเร็ว แรงดันและวงจรควบคุมอ่ืนๆ                       
๒.ระบบนิวแมติกส 
 ค าวา Pneumatics เปนค าที่มาจากภาษากรีกคือ Pneuma มีความหมายวากาซที่มองไมเห็น  ใน
สมัยนั้นรูจักนิวแมติกสเพียงหมายถึงการไหลของอากาศเทานั้น แตในปจจุบันนิวแมติกสหมายถึง
ระบบที่ใชอากาศอัดสงไปตามทอลมเพื่อเปนตัวกลางการถายทอดก าลังของไหลใหเปนก าลังงานกล 
เชนการท าใหกระบอกสูบลมหรือมอเตอรท างาน ตัวอยางชุดทดลองการท างานในระบบนิวแมติกส์
หน่วยการเรียนที่๔ของนักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีได้สร้างขึ้นใช้ในการ
เรียน การสอนเพื่อใช้อัดกระป๋องต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม จากการศึกษาพบว่าระบบนิวแมติกส
จะตองมีอุปกรณพื้นฐานในการท างานดังนี้ 

 

  

 

 

ภาพที่ ๒.๑ อุปกรณพื้นฐานในการท างานของระบบนิวแมติกส์  

๒.๑  ความดัน   
 ความดัน (Pressure; P) หมายถึง แรงกดดันบรรยากาศตอพื้นที่  ๑  หนวยพื้นที่ เคร่ืองมือวัด
ความดันไดแกแมนนอมิเตอร บารอมิเตอร   ใชเปนเกจ   (Gauge)     วัดความดัน หนวยวัดความดัน
ทางเทคนิคหรือวัดเปนบรรยากาศทางเทคนิค (At) หรือ Atmospherel มีหลายหนวยเชนกิโลปอนด
ต่อตารางเซนติเมตร (kp/cm๒) หรือนิวตันต่อตารางเมตร (N/m๒) หรือปอนดต่อตารางนิ้ว (๑b/in๒) 
หรือพาสคัล (Pascal) หรือกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (kgf/cm2) ความดันอากาศที่วัดเทียบกับ
สุญญากาศสัมบูรณเรียกวาความดันสัมบูรณ (Absolute  Pressure) สวนความดันอากาศที่วัดเทียบกับ
ความดันอากาศ  ความดันเกจ (Gauge  Pressure) โดยทั่วไปจะใชความดันสัมบูรณเมื่อใชสมการ     
ดานทฤษฎีทางนิวแมติกส ในขณะที่โดยปกติจะใชความดันสัมบูรณเมื่อสมการดานทฤษฎีทาง     
นิวแมติกส ในขณะที่โดยปกติจะใชความดันเกจแสดงคาความดันอากาศ  ดังนั้นเกจวัดความดันจะ



แสดงคาความดันที่เทียบกับความดันอากาศ ดังนั้นเกจวัดความดันจะแสดงคาความดันที่เทียบกับ
ความดันบรรยากาศซึ่งมีคาเทากับ  0  กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร 
 
๒.๒  หนวยพาสคัล 
       เดิมหนวยตาง ๆที่ใชกันทั่วโลกมีระบบหลา (Yard System) ระบบปอนด (Pound System)  
ระบบเมตริก (Metric System) และระบบความถวงจ าเพาะ (Specific Gravity System) หนวยตางๆ 
เหลานี้ก็ใชกันในสาขาวิศวกรรมในยุคที่ไมมีระบบเปนสากลที่เปนแบบเดียวกันอยางไรก็ตามในป
ค.ศ. ๑๙๖๐  จากการประชุมนานาชาติเร่ืองน้ าหนักและการวัดไดตกลงเร่ืองการน าระบบหนวยเอส
ไอ (International System Of Units) มาใชเปนหนวยระหวางชาติและประเทศญ่ีปุนเร่ิมใชหนวยเอส
ไอนี้ในปค.ศ. ๑๙๗๔  หนวยเอสไอนี้มีรากฐานมาจากหนวยของแรงนิวตันซึ่งคิดคนโดยเซอร ไอ
แซกนิวตัน  นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษผูมีชื่อเสียงในดานกฎความโนมถวงสากลระหวางป  ค.ศ. 
๑๖๔๒ –๑๗๒๗ พาสคัล ๑ ความดันที่เกิดจากการใชแรง  ๑  นิวตันกดลงบนพื้นที่  ๑  ตารางเมตร 
อยางสม่ าเสมอ 
 
๒.๓ กฎเบื้องตนของลมอัด 
 กฎเบื้องตนของลมอัด ไดแก   กฎการสงผานความดันของพาสคัล กฎปริมาตร  ความดันลม
ของบอยล 
 ๒.๓.๑  กฎของพาสคัลหรือกฎสงผานความดัน แบลส พาสคัลเป็นชาวฝร่ังเศสในระหว
างป ค.ศ. ๑๖๒๓-๑๖๖๒ ไดท าการทดลองพิสูจนกฎพาสคัลซึ่งเกี่ยวกับการสงผานความดันสถิต
หรือความดันนิ่ง  (Static Pressure) กฎนี้กลาววาความดันที่กระท าตอสวนใดสวนหน่ึงของของไหล
ที่อยูนิ่งในภาชนะปด ความดันที่เพิ่มขึ้นจะถูกถายโอนไปยังทุก ๆจุดในของไหลและจะกระท าต
อทุกสวนของภาชนะในแนวตั้งฉาก ในรูปที่  ๒.๒  ในกรณีที่ลูกสูบมีพื้นที่หนาตัด A1 (cm2) และ 
A2 (cm2) ถามีแรง  F1หรือน้ าหนัก  W1 (kgf) กระท าบนลูกสูบA1  แลวจะมีแรงเกิดขึ้นเปน W2 หรือ 
F2 (kgf)  ขึ้นที่ลูกสูบซึ่งมีพื้นที่หนาตัด  A2 
  ๒.๓.๒  กฎของบอยล  กฎนี้คิดคนขึ้นโดยโรเบิรต บอยล (Robert Boyle) ชาว
อังกฤษระหวางป ค.ศ. ๑๖๗๒-๑๖๙๑ กลาววาถาลูกสบูในกระบอกสูบซึ่งมีแกสบรรจุอยูภายใน
ปริมาตรแกสจะลดลงในขณะที่ความดันแกสเพิ่มขึ้นหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ณ อุณหภูมิคงที่
ปริมาตรของแกสจะเปลี่ยนแปลงเปนอัตราสวนผกผันกับความดันแกสนั้น 
๒.๔   เครื่องอัดลม 
 ระบบนิวแมติกสมีความจ าเปนมากที่จะตองใชลมอัดเพราะตองใชลมอัดไปควบคุมการ
ท างานในระบบและตัวที่ผลิตลมอัดน้ีคือเคร่ืองอัดลม ซึ่งจะท าการอัดลมหรืออากาศเขาไปเก็บไวใน
ถังเก็บลมโดยเคร่ืองอัดลมจะเปลี่ยนพลังงานลมอัด ใหเปนพลังงานกลซึ่งจะอัดลมจากความดันปกติ



ไปถึงความดันสูงแลวน าเอาลมอัดที่อัดไวไปเก็บที่ถังพักลม สวนการน าไปใชงานนั้นตองผาน      
เขาไปชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดเนื่องจากอากาศที่ถูกอัดที่มีความดันสูงจึงจ าเปนตองปรับความดัน
ลมอัดใหมีความเหมาะสมกับอุปกรณใชงานในระบบนิวแมติกสความดันของลมอัดที่น าไปใชงาน
มีตั้งแต ๔ – ๑๕ กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตรขึ้นไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการวาจะน าไปใช
กับงานชนิดใดซึ่งมีผูใหความหมายของเคร่ืองอัดลมไวดังนี้ เคร่ืองอัดลมท าหนาที่เปนแหลงผลิต
พลังงานทางนิวแมติกส  โดยเพิ่มความดันใหอากาศเคร่ืองอัดลมจะใชพลังงานไฟฟาในการหมุน 
มอเตอรที่ใชอัดลมเคร่ืองอัดลมถูกออกแบบขึ้นเพื่อท าการอัดลมที่ความดันบรรยากาศใหได   ๑  
กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร เรียกวาโบลเวอร (Blower) สวนเคร่ืองอัดลมที่ใหความดันลม   
 นอยกวา ๐.๑  กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตรนั้นเรียกวาพัดลม (Fan) 
๒.๕  ประเภทของเครื่องอัดลม 
 การน าเอาอากาศมาใชงานทางดานการขับเคลื่อนที่ควบคุมเคร่ืองจักรและอุปกรณชวยตางๆ
จ าเปนที่จะตองมีแหลงจายลมที่มีความดันสูง  เปนตัวจายพลังงานใหกับกระบวนการท างาน  และ
อุปกรณที่วานี้ คือเคร่ืองอัดลมเคร่ืองอัดลมจ าแนกตามหลักการของการอัดลมและโครงสรางไดดัง
ในรูปที่ ๒.๓  เคร่ืองอัดลมแบบกังหัน (Turbo  Type) จะใหพลังงานทางนิวแมติกสโดยการหมุน
ของใบพัดสวนเคร่ืองอัดลมแบบปริมาตร (Volume  Type) จะท าการอัดลมภายในภาชนะปดซึ่งแบง    
เปนแบบลูกสูบชัก (Reciprocating  Type) และแบบลูกสูบหมุน (Rotary  Type) เคร่ืองอัดลมแบบ
ปริมาตรมีใชกันอยางกวางขวางในโรงงานอุตสาหกรรม 
๒.๖  อุปกรณเบื้องตนของระบบนิวแมติกส์ 
 อุปกรณในระบบนิวแมติกสสามารถแบงออกเปนสวนใหญ ๆได 2  สวนคือสวนที่อยูนอก
วงจรและสวนที่อยูในเคร่ืองจักร สวนที่อยูในวงจรไดแก เคร่ืองอัดลม  ถังเก็บลม เคร่ืองระบาย
ความรอน เคร่ืองกรองใน ทอหลัก เคร่ืองท าลมแหง เปนตนส าหรับสวนที่อยู ในวงจรหรืออยู ใน
เคร่ืองจักร ไดแกกรองลมอัด วาลวควบคุมความดัน อุปกรณเติมน้ ามันหลอลื่น ทั้ง 3  ตัวนี้รวมเรียก 
วาชุดบริการลมอัด (Service  Unit) ตัวเก็บเสียงวาลวควบคุมทางการไหลของลมวาลวควบคุม
ความเร็วหรือควบคุมการไหล และกระบอกสูบลม ดังภาพที่ ๒.๒ 
 
 
     
           
 
 

 
ภาพที่ ๒.๒ อุปกรณเบื้องตนของระบบนิวแมติกส ์ 



กระบอกสูบลมชนิดท างานสองทาง จะใช้ลมดันหัวลูกสูบทั้งตอนเคลื่อนที่ออกและเคลื่อนที่กลับ  
ทาให้ได้แรงทั้งสองทิศทาง เหมาะกับงานที่จะต้องการใช้แรงในตอนลูกสูบเลื่อนออกและเลื่อนเข้า 
รวมทั้งลักษณะงานที่ต้องการช่วงชักยาว ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่ช่วงชักยาวเกินไปจะทาให้ก้าน
สูบเกิดการโก่งงอได้ ดังนั้นช่วงชักของกระบอกสูบแบบนี้จะต้องมีการคานวณหาระยะช่วงชักที่
อนุญาตให้ใช้งานได้ นอกจากปัญหาดังกล่าวถ้ากระบอกสูบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตเกินไปจะ
ทาให้ความสิ้นเปลืองลมมากลักษณะของกระบอกสูบลมชนิดทางานสองทางที่ใช้ในวงการ
อุตสาหกรรมมีอยู่หลายชนิด เช่น กระบอกสูบลมชนิดที่ไม่มีเบาะลมกันกระแทก กระบอกสูบลม
แบบนี้ดังรูปที่๒.๑๐PNEUMATIC-TOOL-5 เป็นกระบอกสูบลมที่มี ราคาถูก เหมาะกับงานที่ใช้ 
ความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่มากนัก ถ้านาไปใช้กับงานที่มีการเคลื่อนเร็ว จะทาให้ในปลายช่วงชัก
และตอนกลับสุดของลูกสูบเกิดการกระแทกกับผนังหัวท้ายของกระบอกสูบทาให้เกิดความเสียหาย
ได้  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่๒.๓ลักษณะของกระบอกสูบแบบสองทาง 
๓  หลักการออกแบบสร้างชุดทดลอง 

๓.๑  ความหมายของชุดทดลอง 
                 จากการได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของชุดทดลอง    ที่ได้มีนักการ
ศึกษาได้ให้ความหมายของชุดทดลองไว้ดังนี้ 
                  มนต์ชัย (2530:67) ได้ให้ความหมายไว้ว่า    เป็นอุปกรณ์ช่วยสอนที่ใช้ประกอบการ
สอนเพื่อแสดงเนื้อหาที่ เป็นกฏ  สูตร  หรือทฤษฎีก าหนดไว้แล้ว   หรือเพื่อใช้ทดลองหา
ความสัมพันธ์และสร้างกฏเกณฑ์ขึ้นใหม่  ปัจจุบันได้มีการใช้ชุดทดลอง ในลักษณะของการสาธิต
หน้าชั้นเรียน  โดยเฉพาะในการสอนวิชาการประลอง    หรือแม้แต่การเรียนวิชาปกติในชั้นเรียนก็
ตาม     เนื่องจากผู้สอนได้เล็งเห็นประโยชน์ของชุดทดลอง  ที่มีต่อการเรียนการสอนว่าท าให้การ
เรียนรู้เห็นจริงได้   นอกจากนั้นยังท าให้ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนค่อนข้างสูง 
               สรุป  :   จากความหมายของชุดทดลอง   ที่มีการศึกษาได้กล่าวไว้    พอสรุปได้ว่าชุด
ทดลองหมายถึง  อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอนเพื่อแสดงหรือพิสูจน์เนื้อหาที่เป็นกฎ  สูตร  หรือ
ทฤษฏี   ซึ่งท าให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมในระหว่างการเรียน   ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความ



เข้าใจในหลักการทางทฤษฎีทางปฏิบัติมากขึ้นและสามารถทราบถึงความพัฒนาในตัวผู้เรียนที่จะ
สามารถสร้างชุดทดลองได้ 
     ๓.๒ จุดประสงค์ของการสอนแบบทดลอง      
                   อาภรณ์ (๒๕๓๗: ๑๑๕)  ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการสอนแบบทดลอง  คือ 

๑.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทดลอง  ค้นคว้าด้วยตนเอง 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการใช้เคร่ืองมือ  และใช้ได้อย่างถูกต้อง  เป็นการประดิษฐ์

คิดค้นสิ่งใหม่ๆต่อไป 
๓.เพื่อฝึกปฏิบัติงานทดลองค้นคว้า  หาข้อเท็จจริงอย่างมีระบบขั้นตอนและรอบคอบ 
๔.เพื่อการสังเกต  คิด  วิเคราะห์  สรุปผล  และรายงานตามความเป็นจริงที่ค้นพบ 

                   สรุป  :  จากจุดประสงค์ของการสอนแบบทดลอง  พอสรุปได้ว่า  การสอนแบบทดลอง
จะมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

๑.ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
๒.ให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการทดสอบ 
๓.ให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการทดลองซึ่งสอดคล้องกับผลทางทฤษฎี 
๔.ให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์  รวบรวมข้อมูล  สรุปผลและประเมินผล 

๓.๓  ประโยชน์ของการสอนแบบทดลอง 
                  อาภรณ์  ( 2537 : 116 ) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนแบบทดลองไว้ว่า 

๑.ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้  และลงมือปฏิบัติการทดลองด้วยตนเอง 
๒.ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการในการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล 
๓.ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ต่างๆ 
๔.ผู้เรียนได้ทักษะของการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   เช่น  การสังเกต    การฝึก

ปฏิบัติการ   ค้นคว้าหาข้อมูล   
๑.ผู้เรียนสามารถน าผลการทดลองไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาขั้นต่อไป 
๒.ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสนุก  และตื่นเต้นกับการทดลองท าให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น 

                   ๓. ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยในการค้นคว้าหาความจริง  ไม่เชื่ออะไรง่าย   
๓.๔  การออกแบบ  และการสร้างชุดทดลอง 
                     วัลลภ  (๒๕๔๓ : ๑๑๐)  กล่าวไว้ว่า  การออกแบบสร้างสื่อการเรียนการสอนประเภท
อุปกรณ์ทดลองหรือสาธิต  ได้น าหลักวิชาการทางด้านการออกแบบสร้างมาประยุกต์  และ
หน่วยงานออกแบบแต่ละหน่วย  ก็อาจมีแนวทางแตกต่างกันออกไป  แต่จะเห็นว่าหลักการ
คล้ายคลึงกัน   ซึ่งได้แบ่งขั้นตอนในการออกแบบดังต่อไปนี้ 

๑.  ก าหนดวัตถุประสงค์ในการน าอุปกรณ์ทดลองไปใช้ในการสอน 
๒.  ก าหนดหน้าที่ของอุปกรณ์ 



๓.  ศึกษาพิจารณาปัจจัยที่ท าให้อุปกรณ์ท างานได้ตามรายการหน้าที่ 
๔  วิเคราะห์และตัดสินใจเลือกชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
๕.  สร้างต้นแบบและตรวจสอบ 
๖.  เขียนแบบงาน 
๗.  การเตรียมเอกสารประกอบ 

                    มนต์ชัย  (๒๕๓๐ : ๖๙ –๗๑)   ได้กล่าวไว้ว่า  การออกแบบและการสร้างชุดทดลอง    
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน   จะต้องพิจารณาองค์ประกอบทุกๆด้านที่เกี่ยวข้อง  ที่ส าคัญได้แก่    
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเรียนว่าเนื้อหาหลักต้องการอะไร ผู้เรียนต้องมีกิจกรรมอย่างไร  
จึงจะแสดงว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์    ถ้าต้องการแสดงออกด้วยผลการทดลองค้นคว้า     หรือหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ  ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ชุดทดลองประกอบ  ก็จะต้องสร้างชุดทดลอง โดย
ออกแบบขึ้นเองหรือดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่  โดยจะด าเนินเป็นขั้นตอนดังน้ี 

๑. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของบทเรียน 
๒. ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
๓. ก าหนดรูปแบบการทดลอง 
๔. ศึกษาคู่มือ  เพื่อหารูปแบบที่ใกล้เคียง 
๕. ลอกเลียนแบบ  หรือปรับปรุงให้ง่ายขึ้น 
๖. สร้างต้นแบบ  และเขียนคู่มือ 
๗. ทดลองใช้ 
๘. ประเมินผล 
๙. สร้างชุดทดลองถาวร 

สรุป :  การออกแบบ  และสร้างชุดทดลองเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  สิ่งที่ต้อพิจารณาคือ
องค์ประกอบที่ส าคัญด้านต่างๆ  รวมถึงด าเนินการเป็นขั้นตอน  
 

๔. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องนายคีรินทร์ ช านาญหมอ,นายประพจน์ สมงาม ,นาย

รัฐศาสตร์ ศรีเมือง, ๒๕๓๙ วิศวกรรมเคร่ืองกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นการออกแบบและสร้างชุดสาธิตการท างานของระบบไฮดรอลกิส์เบื้องต้น และได้ท าการ
ทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิตการท างานของระบบไฮดรอลกิส์เบื้องต้น 
ที่สร้างขึ้น เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสื่อการสอนให้มีสมรรถนะที่ดีเหมาะสมกับ
การใช้เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
 



บทที่  ๓ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการศึกษาและด าเนินการออกแบบสร้างและ ทดลองใช้สร้างชุดทดลองระบบนิว
แมติกส์ผู้วิจัยได้วางแผนขั้นตอนการจัดสร้างดังนี ้

๓.๑  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
๓.๒  การออกแบบและสร้างชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ 
๓.๓  ขั้นสร้างชุดทดลองระบบนิวแมตกิส์ 
๓.๔  ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

๓.๑  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
 ในการศึกษาเร่ือง ชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลต่างๆ  ที่จะ

น าไปใช้ในการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติ  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑.๑  ศึกษา ขอบเขต เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการท างาน และอุปกรณ์ในชุดทดลองระบบนิว

แมติกส์เพื่อก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  เนื้อหาวิชาและใบประลองที่จะสร้างขึ้น 
๓.๑.๒  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างสื่อการเรียนการสอน  เพื่อทราบขั้นตอนใน

การออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบัติ  ประโยชน์ของชุดฝึกปฏิบัติ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ
และพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติ  และการวิเคราะห์ผลการศึกษา  จากเอกสาร  ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับ ชุดฝึกปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น 

    ๓.๑.๓  ศึกษาถึงรายละเอียดของสื่อการเรียนการสอนอ่ืนๆ  เช่น ชุดทดลอง ชุดสาธิต หรือชุด
การสอน ฯลฯ ที่เกี่ยวกับชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผู้ศึกษาจึงมีแนวทางที่จะสร้างชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ โดย
ใช้อุปกรณ์หลักของระบบชุดทดลองระบบนิวแมติกส์มาปรับปรุงแก้ไขขึ้นเป็นชุดฝึกปฏิบัติ 
หลังจากนั้นจึงน าชุดฝึกปฏิบัติที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ไปหาคุณภาพและประสิทธิภาพ ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 



  ออกแบบเคร่ือง 

ทดลองใช้เคร่ือง ปรับปรุง 

 

๓.๒.  การออกแบบและสร้างชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ 
 
                                             ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

                   
                       ศึกษาความเป็นไปได้การออกแบบและสร้างชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ 
      

 
                                                            
                                                                สร้างชุดทดลอง 
 
 
   
 
                                                                     
     ตรวจสอบโดยที่ปรึกษา 
 

       ประเมนิประสิทธิภาพ 

 
แผนภูมิที่  ๑  แสดงขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

     ๓.๓ ขั้นการสร้างเคร่ือง 
                  ๓.๓.๑  ศึกษาวิธีต่าง ๆ ในการสร้างเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้  

 ๓.๓.๒ศึกษาความเป็นไปได้ของลักษณะของเคร่ืองมือ คือการศึกษาแนวทางในการท า
เคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้                      

                 ๓.๓.๓ออกแบบเคร่ือง คือการออกแบบเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ 
                 ๓.๓.๔สร้างเคร่ือง  การลงมือสร้างเคร่ืองมือตามแบบที่ออกแบบไว้  

 
 

ภาพท่ี   ๕  แสดงการสร้าง
โครงชุดทดลองระบบนิวแม
ติกส์ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี ๖  แสดงการสร้างโครงสร้างภายใน 
 
      ๓.๓.๕ทดลองใช้งาน คือการทดลองชุดระบบนิวแมติกส์ 
 ๓.๓.๖เก็บข้อมูลหาประสิทธิภาพ คือการเก็บข้อมูลทางสถิติ 
   ๓.๓.๗ขั้นการสร้างแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ทั่วไป 
 

 
เลือกสถิติ 

 
                                                                                                                       

            สร้างแบบประเมิน ปรับปรุง 
              
                                         

  ตรวจสอบโดยผู้ช านาญหรือที่ปรึกษา                                                                                     
 
 

แบบสอบถาม 
                                                                                    

แผนภูมิที่ ๒ แสดงขั้นตอนการออกแบบแบบสอบถาม 
 



๓.๔ เลือกสถิติ เก็บข้อมูล หาประสิทธิภาพ 
    ๓.๔.๑ เลือกสถิติ คือการเลือกสถิติที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล 
    ๓.๔.๒  สร้างแบบประเมิน คือการออกแบบหัวข้อและรูปแบบการประเมินเคร่ือง 
                   ๓.๔.๓ ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา คือการน าแบบประเมินไป
ตรวจสอบ         

  ๓.๔.๔  แบบสอบถาม 
๔. การทดลองใช้และเก็บข้อมูล 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

             เชิญผู้เชี่ยวชาญ 
 
 

                                               แนะน าการใช้เคร่ืองมือ 
 
 

 สาธิตการใช้เคร่ืองมือ 
 
 
                                    ผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้และท าการประเมิน 
 
 

                                                                        เก็บข้อมูล 

 
แผนภูมิที่  ๓ แสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ๔.๑.๑ เชิญผู้เชี่ยวชาญ   
 ๔.๑.๒ แนะน าการใช้เคร่ืองมือ 
 ๔.๑.๓ สาธิตการใช้เคร่ืองมือ 
 ๔.๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้และท าการประเมิน 
 ๔.๑.๕  เก็บข้อมูล 
๓.๕  การวิเคราะห์ผลและการสรุปผล 
 
 



บทที ่๔   
 

ผลการวิจัยหรือการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การสร้างชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชางานนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น โดยแบ่งผลวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น  ๓  ตอนดังน้ี  
              ตอนท่ี ๑ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ    

ตอนท่ี ๒  สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุดทดลอง  ๕ ด้าน 
ตอนท่ี ๓ สอบถามเพื่อขอค าแนะน า และข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญ 

๔.๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 

          ๔.๑.๑  ด้านอายุ  พบว่า       
        ผู้เชี่ยวชาญที่มีอายุระหว่าง   ๔๕ – ๔๙  ป ี     จ านวน  ๑  คน  คิดเป็น   ๒๐  % 
        ผู้เชี่ยวชาญที่มีอายุระหว่าง   ๕๐ – ๕๔  ปี      จ านวน  ๑  คน  คิดเป็น   ๒๐ % 

               ผู้เชี่ยวชาญที่มีอายุระหว่าง   ๕๕ ปีขึ้นไป       จ านวน  ๓  คน  คิดเป็น   ๖๐ % 
ดังแสดงในภาพที่ ๔-๑ 
 

ระดับอายุของผู้เช่ียวชาญ0%

๒๐%

๒๐%๖๐%

๔๕-๔๙ ปี

๕๐ –๕๔  ปี

๕๕ ปีขึน้ไป      

 
 

ภาพท่ี ๔-๑  แสดงระดับอายุของผู้เชี่ยวชาญ 
 

         ๔.๑.๒  ด้านการศึกษา  พบว่า    
     ผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี     จ านวน  ๑  คน  คิดเป็น   ๒๐ % 
     ผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท    จ านวน  ๓  คน  คิดเป็น   ๖๐ % 
     ผู้เชีย่วชาญที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก   จ านวน  ๑  คน  คิดเป็น   ๒๐ % 

ดังแสดงในภาพที่ 4-2  



 

 
ภาพท่ี ๔.๒  แสดงระดับการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญ 

  ๔.๑.๓  ด้านประสบการณ์การท างานด้านเครื่องกล  พบว่า    
                    ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ระหว่าง  ๒๐ – ๒๔  ปี    จ านวน  ๑  คน  คิดเป็น   ๒๐ % 

        ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ระหว่าง  ๒๕ – ๒๙  ปี    จ านวน  ๓  คน  คิดเป็น   ๖๐ % 
        ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์              ๓๐  ปีขึ้นไป      จ านวน  ๑  คน  คิดเป็น   ๒๐ % 

ดังแสดงในภาพที่ ๔.๓ 

ประสบการณ์การท างาน
฿0

฿1

฿0

๒๐ – ๒๔  ปี    

๒๕ – ๒๙  ปี    

๓๐  ปีขึน้ไป      

 
 

ภาพท่ี ๔.๓  กราฟแสดงระดับประสบการณ์การท างานของผู้เชี่ยวชาญ               

๔.๒  การวิเคราะห์หาคุณภาพของชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ 
จากการน าด้านการสร้างชุดทดลองระบบนิวแมติกส์พร้อมทั้งเอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติ

ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน๕ คน ประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  มาท าการ
วิเคราะห์ เพื่อหาคุณภาพของด้านการสร้างชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ซึ่งผลที่ได้ ดังนี้   
 



ระดับคะแนนเฉล่ีย

3.99 3.96 4.18 3.87 4.02 4.004

0

1

2
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5

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 เฉลี่ย 5 ด้าน

ชุดข้อมูล1

 
ภาพท่ี ๔-๔ แสดงผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติที่สร้างขึ้นทั้ง ๕ ด้าน 

จากภาพที่ ๔-๔  แสดงผลการประเมินคุณภาพชุดทดลองระบบนิวแมติกส์  ทั้ง  ๕  ด้าน สรุป
ได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง  ๕ ท่าน  มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ทั้ง ๕ ด้าน คือ 
ด้านการออกแบบชุดฝึกปฏิบัติ    ด้านการสร้างชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ ด้านการใช้งานของชุด
ทดลองระบบนิวแมติกส์  ด้านคู่มือการใช้งานของชุดทดลองระบบนิวแมติกส์  และ ด้านเอกสาร
ประกอบชุดทดลองระบบนิวแมติกส์  มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า 
๓.๕  ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้น ชุดทดลองระบบนิวแมติกส์  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจึงมีคุณภาพ
สามารถน าไปใช้งานจริงได้  

๔.๓  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดทดลองนิวแมติกส์ 
จากการน าชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  เพื่อ

เก็บรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ซึ่ง
ปรากฏผลดังตารางที่ ๔-๑ ดังนี ้
ตารางท่ี ๔-๑  แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ 
 

รายการ จ านวนผู้เรียน คะแนนเต็ม 
x  x  

คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบ
ท้ายการฝึกปฏิบัต ิ

๑๖ ๖๒ ๗๕๐ ๕๐.๒๕ ๘๑.๐๒ 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

๑๖ ๔๐ ๔๙๓ ๓๒.๘๗ ๘๒.๑๗ 

 
จากตารางที่ ๔-๑  แสดงให้เห็นว่า  ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้ชุดทดลอง

ระบบนิวแมติกส์ที่  ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจ านวน ๑๖ คน  ท าแบบทดสอบท้ายการฝึกปฏิบัติได้ถูกต้อง  
คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ  ๘๑.๐๒  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ ๘๐  ตัวแรกที่ตั้งไว้  และท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  ได้ถูกต้อง คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๘๒.๑๗  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ตัวหลังที่ตั้งไว้          



บทที่ ๕ 
 

 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การสร้างชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุด
ทดลอง ซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชางานนิวแมติกส์ (๓๑๐๐-๐๑๐๖) เร่ือง 
“งานควบคุมกระบอกสูบสองทาง”  และใช้เป็นชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ ในการเรียนการสอน
รายวิชางานนิวแมติกส์ (๓๑๐๐-๐๑๐๖) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบด้วยชุดทดลองระบบนิว
แมติกส์ คู่มือการใช้ และใบทดลอง โดยมีสมมติฐานของการศึกษา  คือ ชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ 
ที่ผู้วิจัยจัดสร้างขึ้น ต้องผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ในระดับคุณภาพไม่ต่ ากว่า 3.50  
(ในระดับคุณภาพดี)  และมีประสิทธิภาพด้านผลการทดสอบความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  10 % เมื่อ
เทียบกับชุดฝึกที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะได้
ดังต่อไปนี้ 

๕.๑   สรุปผลการศึกษา 
จากข้อมูลที่ได้จาการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕  คน  ได้ประเมินคุณภาพของชุด

ทดลองระบบนิวแมติกส์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในแต่ละด้าน ดังนี้  
   ๕.๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพชุดทดลองระบบนิวแมติกส์  ทั้ง  ๕  ด้าน สรุปได้ว่า 

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง  ๕ ท่าน  มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้าน
การออกแบบชุดฝึกปฏิบัติ    ด้านการสร้างชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ ด้านการใช้งานของชุดทดลอง
ระบบนิวแมติกส์  ด้านคู่มือการใช้งานของชุดทดลองระบบนิวแมติกส์  และ ด้านเอกสารประกอบ
ชุดทดลองระบบนิวแมติกส์  มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า ๓.๕  
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้น ชุดทดลองระบบนิวแมติกส์  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจึงมีคุณภาพสามารถ
น าไปใช้งานจริงได้  
 

 ๕.๑.๒  ผลจากการใช้ชุดทดลองนิวแมติกส์พบว่า  ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง
ใช้ชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ที่  ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจ านวน ๑๖ คน  ท าแบบทดสอบท้ายการฝึกปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง  คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ  ๘๑.๐๒  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ ๘๐  ตัวแรกที่ตั้งไว้  และ
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  ได้ถูกต้อง คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๘๒.๑๗  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ตัวหลังที่ตั้งไว้          

 



๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย 
          ผลจากการวิจัย ชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ ในรายวิชางานนิวแมติกส์ (๓๑๐๐-๐๑๐๖) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุธศักราช  2546    
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  ๕   
คน  ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
          ๕.๒.๑  ด้านการออกแบบชุดทดลอง จุดที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินในระดับดีมากมี  คือด้านขนาด
ที่กะทัดรัด  สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย    
 ๕.๒.๒  ด้านการสร้างชุดทดลอง   จุดที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินในระดับดีมากมี  คือด้านความ
แข็งแรงของโครงสร้าง  แสดงให้เห็นว่าชุดทดลองถึงแม้ว่ามีขนาดกะทัดรัด      
       ๕.๒.๓  ด้านการใช้งาน   จุดที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินในระดับดีมาก   คือด้านสมรรถนะที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์และขอบเขตที่ก าหนด  

          ๕.๒.๔  ด้านประสิทธิภาพ  จากการทดสอบชุดทดลอง เปรียบเทียบกับชุดฝึกทั่วไปของ
ระบบนิวแมติกส์มาตรฐานผลที่ได้จากการประเมินในภาพรวม   ชุดฝึกทั่วไปของระบบนิวแมติกส์
มาตรฐานมีคุณภาพระดับดีมาก  สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป    

๕.๓  ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

          การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองของระบบนิวแมติกส์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มี
จุดมุ่งหมายที่จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนเคร่ืองทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงเป็นสื่อ
การสอนให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น  เพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในการในขั้นตอนการประลองหรือทดสอบ รวมถึงการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอน
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนนั้นอย่างแม่นย า และมีความเข้าใจวิธีการสอน 
ตลอดจนรู้วิธีการใช้ชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานรายวิชา
นั้น  
         ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป          
 ๕.๓.๒.๑  ควรปรับเปลี่ยนความยาวของแกนกระบอกสูบให้ได้หลายๆ ขนาด
ตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อให้ส่งแรงกระแทกได้มากขึ้น ซึ่งจะท าให้สะดวก
ต่อการอัดกระป๋องให้ได้จ านวนมากๆ และใช้เวลาไวกว่าเดิม  
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