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 การพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
 ศริิลกัษณ์ บตุรชา ดารุณี รัตนะ และกิตติยา ศรีวงัไสย์

บทคัดย่อ   
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาเดื่อ อ าเภอ 

ศรีสงครามจังหวัดนครพนม มีข้อมูลข่าวสารในการ
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน แต่ทางหน่วยงานยังไม่มี
เว็บไซต์เป็นของตนเอง คณะผู้จัดท าถึงได้มีแนวคิดในการ
พัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลการบริหารงาน
ขององค์กร   
1. ที่มาและความส าคัญ 

 ปัจจุบันระบบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ต่างๆ ได้มีการสนับสนุนให้นาเทคโนโลยี
ทางด้านเว็บไซต์ เข้ามามีบทบาทสาคัญในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลได้
อย่าง เป็นระบบทั้ งยั งช่วยเ พ่ิมประสิทธิภาพให้แก่
หน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชน  

คณะผู้จัดท า  จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อเพ่ือใช้เป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเดื่อ และจะได้แนะนาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
แถมยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ความสะดวกสบายในการ
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อและ
สะดวกสบายต่อบุคคลที่สนใจในเว็บไซต์นี้ และยังเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีและการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่ออีกด้วย  

 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1  เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ให้กับองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเดื่อ 
   2.2  เพ่ือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเดื่อ 
   2.3  เพ่ือความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  ประชาชนในชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ เหตุการณ์กิจกรรม และผลงาน  
องค์การ บริหารสว่นตาบลเด่ือ 

    3.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการ ข้อมูล ข่าวสาร 
ระหว่างองค์กรและประชาชน 
     3.3 เป็นช่องทางหนึ่งที่ ให้ประชาชนได้ติดตาม 
ข้อมูล ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ 
    3.4 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตาบล  
นาเดื่อให้เป็นระบบมากยิงขึ้น  

 

 

 

4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
     4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเดื่อ 
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4.3 ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3 จาก
หนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารที่
อาจารย์ประจาวิชากาหนด  

4.4fพัฒนาเว็บไซต์ตามข้อมูลที่ศึกษามาและตาม
ขอบเขตที่ตั้งไว้ 
     4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 
 
ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์ 

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอบุคลากร 

 

 

รูปที่ 3 แสดงหน้ากิจกรรม 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดทาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Aptana 
Studio ๓ในการทาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลนา
เดื่อ ที่เลือกโปรแกรมนี้เพราะ Aptana Studio ๓ เป็น
โปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างง่ายดายภายในไฟล์เดียวกัน
หรือระหว่างไฟล์  

ผลการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเดื่อ สามารถนาไปใช้ เป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเดื่อ แถมยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ความ
สะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเดื่อและสะดวกสบายต่อบุคคลที่สนใจใน
เว็บไซต์นี้ และยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
เทคโนโลยีและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเดื่ออีกด้วย 
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 การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านภูกะแต อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
 ลักษมี  ธิกิริ สุนิตา  คะสีโคตร  และคุณานนต์  นาหมีด

บทคัดย่อ   
 เนื่องจากโรงเรียนบ้านภูกะแต มีข้อมูลข่าวสารใน 

การประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง แต่
ทางโรงเรียนยังไม่มีเว็บไซต์ที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร คณะผู้จัดท าจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นเพ่ือใช้
ประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน  

1. ที่มาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันระบบการทางานของหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ต่างๆ ได้มีการสนับสนุนให้นาเทคโนโลยี
ทางด้านอินเตอร์เน็ต เข้ามามีบทบาทสาคัญในการทางาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลได้
อย่าง เป็นระบบทั้ งยั งช่วยเ พ่ิมประสิทธิภาพให้แก่
หน่วยงานและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และ
บุคคลที่สนใจที่จะค้นคว้า โรงเรียนบ้านภูกะแต มีข้อมูล
ข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครอง  

คณะผู้จัดท า จึงได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเพ่ือใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้กับผู้ปกครอง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ความสะดวกสบายในการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน และยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านเทคโนโลยีและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับโรงเรียน
บ้านภูกะแตอีกด้วย  

 

 

 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1  เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ให้กับโรงเรียนบ้านภูกะแต 
   2.2  เพ่ือความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โรงเรียนบ้านภูกะแต 
   2.3  เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างวิทยาลัยและ
ผู้ปกครอง  

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
เหตุการณ์กิจกรรมและผลการด าเนินงานโรงเรียนบ้านภู
กะแต 
    3.2 เป็นช่องทางให้ผู้ปกครองได้ติดตาม ข้อมูล 
ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ของทางโรงเรียน 
    3.4 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนบ้านภูกะแตให้เป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น  
 

4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
     4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวกับโรงเรียนบ้านภู
กะแต 
     4.3 ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3 จาก
หนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารที่
อาจารย์ประจาวิชากาหนด  

4.4 พัฒนาเว็บไซต์ตามข้อมูลที่ศึกษามาและตาม
ขอบเขตที่ตั้งไว้ 
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     4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 
ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์ 

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าข้อมูลทั่วไป  

 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดท าขึ้นโดยใช้โปรแกรม Aptana 
Studio ๓ ในการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านภูกะแต ที่
เลือกโปรแกรมนี้เพราะ Aptana Studio ๓ เป็น
โปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ
ช่วยให้เรารับชม แก้ไข และปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่าง
ง่ายดายภายในไฟล์เดียวกันหรือระหว่างไฟล์  

ผลการพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านภูกะแต 
สามารถน าไปใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้กับโรงเรียน แถมยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้
ความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
และสะดวกสบายต่อบุคคลที่สนใจในโรงเรียน และยังช่วย
การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีและการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้กับโรงเรียนบ้านภูกะแต 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงหน้าข้อมูลประวัติโรงเรียน 
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 การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านแก้วปัดโปง่ อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
 กานต์ธิดา บุญเทียม ฉัชนี ไชยกา  และอานนท์ ปิ่นทะวงค์

บทคัดย่อ   
 เนื่องจากโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งมีข้อมูลข่าวสารใน 

การประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง แต่
ทางโรงเรียนยังไม่มีเว็บไซต์ที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร คณะผู้จัดท าจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นเพ่ือใช้
ประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน  

1. ที่มาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันระบบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ต่างๆ ได้มีการสนับสนุนให้นาเทคโนโลยี
ทางด้านอินเตอร์เน็ต เข้ามามีบทบาทสาคัญในการทางาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลได้
อย่าง เป็นระบบทั้ งยั งช่วยเ พ่ิมประสิทธิภาพให้แก่
หน่วยงานและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และ
บุคคลที่สนใจที่จะค้นคว้า โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง มี
ข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครอง  

คณะผู้จัดท า จึงได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเพ่ือใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้กับผู้ปกครอง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ความสะดวกสบายในการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน และยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านเทคโนโลยีและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับโรงเรียน
บ้านแก้วปัดโป่งอีกด้วย  

 

 

 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1  เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ให้กับโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 
   2.2  เพ่ือความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 
   2.3  เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างวิทยาลัยและ
ผู้ปกครอง  

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
เหตุการณ์กิจกรรมและผลการด าเนินงานโรงเรียนบ้าน
แก้วปัดโป่ง 
    3.2 เป็นช่องทางให้ผู้ปกครองได้ติดตาม ข้อมูล 
ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ของทางโรงเรียน 
    3.4 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งให้
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น  

4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
     4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวกับโรงเรียนบ้าน
แก้วปัดโป่ง 
     4.3 ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3 จาก
หนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารที่
อาจารย์ประจาวิชากาหนด  

4.4 พัฒนาเว็บไซต์ตามข้อมูลที่ศึกษามาและตาม
ขอบเขตที่ตั้งไว้ 
     4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 
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ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์ 

 

 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดทาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Aptana 
Studio ๓ ในการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง
ที่เลือกโปรแกรมนี้เพราะ Aptana Studio ๓ เป็น
โปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ
ช่วยให้เรารับชม แก้ไข และปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่าง
ง่ายดายภายในไฟล์เดียวกันหรือระหว่างไฟล์  

ผลการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง
สามารถนาไปใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้กับโรงเรียน แถมยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้
ความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
และสะดวกสบายต่อบุคคลที่สนใจในโรงเรียน และยังช่วย
การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีและการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้กับโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ข้อมลูบคุลากร 
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รายวิชา ระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น 
วิทยา ขันทะชา และนาย ฉัตรชัย  รัตนะ

บทคัดย่อ   

จากการเรียนการสอนในวิชาระบบปฏิบัติการใน 
ปัจจุบันยังเป็นการเรียนการสอนด้วยหนังสือและใช้สื่อ
ประกอบการสอนโดยใช้ Microsoft Power Point  
เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดความน่าสนใจมากขึ้น  ทาง
ผู้จัดท าโครงการจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลาและมี
ความน่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรม adobe captivate 7  

1. ที่มาและความส าคัญ 
ปัจจุบันสื่อเรียนการสอนมีรูปแบบการน าเสนอที่

ห ล า ก ห ล า ย  ทั้ ง แ บ บ ข้ อ ค ว า ม  รู ป ภ า พ  เ สี ย ง 
ภาพเคลื่อนไหว  ที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดี หรือเผยแพร่ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมีการน าสื่อการเรียนการ
สอนมาใช้ในชั้นเรียนกันอย่างมาก  เนื่องจากมีความ
น่าสนใจในการน าเสนอ  เพ่ิมความสนใจแก่ผู้เรียน  โดย
ในปัจจุบันมีโปรแกรม ที่น ามาสร้างสื่อเรียนการสอน
หลายโปรแกรม โปรแกรม Adobe Captivate ๗ เป็นอีก
หนึ่งโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน  โดยจุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate 
๗ คือสามารถสร้างสื่อเรียนรู้หรือสื่อน าเสนอมัลติมีเดียได้ 
ง่าย มีฟังก์ชั่นการ สร้างภาพเคลื่อนไหวสร้างสื่อเรียนรู้
โดยการจับหน้าจอภาพ (Screen capture movie)  
อัดเสียงบรรยายประกอบเหมาะส าหรับการน าไปใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนสร้างแบบทดสอบได้ง่าย และมี
แบบทดสอบให้เลือกท าได้หลายรูปแบบน าเข้าไฟล์จาก
แหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย ไฟล์จาก Adobe flash ไฟล์
รูปภาพ (Image)เช่น JPG,BMP, GIF ไฟล์เสียง (Sound) 

เช่น MP3, WAVเสียงบรรยายผ่านไมโครโฟน ไฟล์วิดีโอ 
(Video )   
จากข้อมูลดังกล่าวผู้จัดท าโครงการมีความสนใจที่จะผลิต
สื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมAdobe Captivate 
๗ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับวิชา 
ระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1 เเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้นด้วยโปรแกรมAdobe captivate ๗ 
   2.2  เพ่ือน าสื่อที่ได้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
   2.3  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ได้ด้วยตนเองประโยชน์ 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  อาจารย์/นักศึกษา สามารถใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    3.2  ได้ความในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
โปรแกรม adobe captivate ๗ 
     3.3  สามารถช่วยให้ผู้เรียน สนุกกับการเรียน สนใจ
ในบทเรียนมากข้ึนและช่วยลดภาระของครูผู้สอน 
    3.4  สามารถเพ่ิมช่องทางในการเรียนการสอนมากข้ึน 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
      4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรายวิชา
ระบบปฏิบัติการ 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

8 
 

4.3 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม  Adobe 
Captivate ๗  จากหนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ 
และเอกสารที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด  

4.4fพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามขอบเขต
ที่ตั้งไว้ 
 4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์
จริง 
 
ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของสื่อการสอน  

 

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอเมนู 

 

 

รูปที่ 3 แสดงแบบทดสอบ 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดท าขึ้นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Adobe Captivate ๗  ในการท าการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน รายวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ทั้งนี้เป็น
เพราะเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานง่ายต่อผู้ใช้ 
และยังเป็นโปรแกรมท่ีศึกษาง่ายเข้าใจเร็ว ท าให้นักศึกษา
ท างานได้เร็วขึ้น 

ผลการด าเนินการ   ที่สร้างขึ้นมานี้ตรงตาม
ขอบเขต  โดยมีการศึกษาข้อมูล  เกี่ยวกับโปรแกรม
ส าเร็จรูป Adobe Captivate ๗  ในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอน รายวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน  ช่วยให้การเรียน
การสอนเกิดความน่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งาน
ผ่านอินเตอร์เน็ต 
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การออกแบบเว็บไซต์และสร้างเว็บด้วย Adobe  Dreamweaver CS6 
สุภาพร  อุปศรี  และนพรัตน์ ตังเขีย  

บทคัดย่อ   
จากการเรียนการสอนในการออกแบบเว็บไซต์ใน 

ปัจจุบันยังเป็นการเรียนการสอนด้วยหนังสือและใช้สื่อ
ประกอบการสอนโดยใช้ Microsoft Power Point  
เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดความน่าสนใจมากขึ้น  ทาง
ผู้จัดท าโครงการจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลาและมี
ความน่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรม adobe captivate 7  

1. ที่มาและความส าคัญ 
ปัจจุบันสื่อเรียนการสอนมีรูปแบบการน าเสนอที่

ห ล า ก ห ล า ย  ทั้ ง แ บ บ ข้ อ ค ว า ม  รู ป ภ า พ  เ สี ย ง 
ภาพเคลื่อนไหว  ที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดี หรือเผยแพร่ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมีการน าสื่อการเรียนการ
สอนมาใช้ในชั้นเรียนกันอย่างมาก  เนื่องจากมีความ
น่าสนใจในการน าเสนอ  เพ่ิมความสนใจแก่ผู้เรียน  โดย
ในปัจจุบันมีโปรแกรม ที่น ามาสร้างสื่อเรียนการสอน
หลายโปรแกรม โปรแกรม Adobe Captivate ๗ เป็นอีก
หนึ่งโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน  โดยจุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate 
๗ คือสามารถสร้างสื่อเรียนรู้หรือสื่อน าเสนอมัลติมีเดียได ้
ง่าย มีฟังก์ชั่นการ สร้างภาพเคลื่อนไหวสร้างสื่อเรียนรู้
โดยการจับหน้าจอภาพ (Screen capture movie)  
อัดเสียงบรรยายประกอบเหมาะส าหรับการน าไปใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนสร้างแบบทดสอบได้ง่าย และมี
แบบทดสอบให้เลือกท าได้หลายรูปแบบน าเข้าไฟล์จาก
แหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย ไฟล์จาก Adobe flash ไฟล์
รูปภาพ (Image)เช่น JPG,BMP, GIF ไฟล์เสียง (Sound) 

เช่น MP3, WAVเสียงบรรยายผ่านไมโครโฟน ไฟล์วิดีโอ 
(Video )   
จากข้อมูลดังกล่าวผู้จัดท าโครงการมีความสนใจที่จะผลิต
สื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมAdobe Captivate 
๗ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับวิชา 
การออกแบบเว็บไซต์ 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1 เเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้นด้วยโปรแกรมAdobe captivate ๗ 
   2.2  เพ่ือน าสื่อที่ได้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 
   2.3  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ได้ด้วยตนเองประโยชน์ 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  อาจารย์/นักศึกษา สามารถใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 
    3.2  ได้ความในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
โปรแกรม adobe captivate ๗ 
     3.3  สามารถช่วยให้ผู้เรียน สนุกกับการเรียน สนใจ
ในบทเรียนมากข้ึนและช่วยลดภาระของครูผู้สอน 
    3.4  สามารถเพ่ิมช่องทางในการเรียนการสอนมากข้ึน 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
      4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรายวิชา
ระบบปฏิบัติการ 
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4.3 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม  Adobe 
Captivate ๗  จากหนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ 
และเอกสารที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด  

4.4fพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามขอบเขต
ที่ตั้งไว้ 
 4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์
จริง 
 
ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของสื่อการสอน  

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอเมนู 

 

 

รูปที่ 3 แสดงแบบทดสอบ 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดท าขึ้นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Adobe Captivate ๗  ในการท าการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน รายวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ทั้งนี้เป็น
เพราะเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานง่ายต่อผู้ใช้ 
และยังเป็นโปรแกรมท่ีศึกษาง่ายเข้าใจเร็ว ท าให้นักศึกษา
ท างานได้เร็วขึ้น 

ผลการด าเนินการ   ที่สร้างขึ้นมานี้ตรงตาม
ขอบเขต  โดยมีการศึกษาข้อมูล  เกี่ยวกับโปรแกรม
ส าเร็จรูป Adobe Captivate ๗  ในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอน รายวิชา การออกแบบเว็บไซต์  สามารถ
น ามาใช้ในการเรียนการสอน  ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดความน่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน
อินเตอร์เน็ต 
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา การสร้างเว็บเพจ  
ภาณุพงศ์ วะชุม      

บทคัดย่อ   
จากการเรียนการสอนในรายวิชาการสร้างเว็บเพจ  

ในปัจจุบันยังเป็นการเรียนการสอนด้วยหนังสือและใช้สื่อ
ประกอบการสอนโดยใช้ Microsoft Power Point  
เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดความน่าสนใจมากขึ้น  ทาง
ผู้จัดท าโครงการจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลาและมี
ความน่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรม adobe captivate 7  

1. ที่มาและความส าคัญ 
ปัจจุบันสื่อเรียนการสอนมีรูปแบบการน าเสนอที่

ห ล า ก ห ล า ย  ทั้ ง แ บ บ ข้ อ ค ว า ม  รู ป ภ า พ  เ สี ย ง 
ภาพเคลื่อนไหว  ที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดี หรือเผยแพร่ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมีการน าสื่อการเรียนการ
สอนมาใช้ในชั้นเรียนกันอย่างมาก  เนื่องจากมีความ
น่าสนใจในการน าเสนอ  เพ่ิมความสนใจแก่ผู้เรียน  โดย
ในปัจจุบันมีโปรแกรม ที่น ามาสร้างสื่อเรียนการสอน
หลายโปรแกรม โปรแกรม Adobe Captivate ๗ เป็นอีก
หนึ่งโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน  โดยจุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate 
๗ คือสามารถสร้างสื่อเรียนรู้หรือสื่อน าเสนอมัลติมีเดียได ้
ง่าย มีฟังก์ชั่นการ สร้างภาพเคลื่อนไหวสร้างสื่อเรียนรู้
โดยการจับหน้าจอภาพ (Screen capture movie)  
อัดเสียงบรรยายประกอบเหมาะส าหรับการน าไปใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนสร้างแบบทดสอบได้ง่าย และมี
แบบทดสอบให้เลือกท าได้หลายรูปแบบน าเข้าไฟล์จาก
แหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย ไฟล์จาก Adobe flash ไฟล์
รูปภาพ (Image)เช่น JPG,BMP, GIF ไฟล์เสียง (Sound) 

เช่น MP3, WAVเสียงบรรยายผ่านไมโครโฟน ไฟล์วิดีโอ 
(Video )   
จากข้อมูลดังกล่าวผู้จัดท าโครงการมีความสนใจที่จะผลิต
สื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมAdobe Captivate 
๗ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับวิชา 
การสร้างเว็บเพจ 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1 เเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้นด้วยโปรแกรมAdobe captivate ๗ 
   2.2  เพ่ือน าสื่อที่ได้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาการสร้างเว็บเพจ 
   2.3  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ได้ด้วยตนเองประโยชน์ 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  อาจารย์/นักศึกษา สามารถใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนวิชาการสร้างเว็บเพจ 
    3.2  ได้ความในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
โปรแกรม adobe captivate ๗ 
     3.3  สามารถช่วยให้ผู้เรียน สนุกกับการเรียน สนใจ
ในบทเรียนมากข้ึนและช่วยลดภาระของครูผู้สอน 
    3.4  สามารถเพ่ิมช่องทางในการเรียนการสอนมากข้ึน 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
      4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรายวิชา
ระบบปฏิบัติการ 
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4.3 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม  Adobe 
Captivate ๗  จากหนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ 
และเอกสารที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด  

4.4fพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามขอบเขต
ที่ตั้งไว้ 
 4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์
จริง 
 
ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของสื่อการสอน  

 

รูปที่ 2 แสดงเนื้อหา 

 

 

รูปที่ 3 แสดงแบบทดสอบ 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดท าขึ้นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Adobe Captivate ๗  ในการท าการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน รายวิชา การสร้างเว็บเพจ ทั้งนี้เป็นเพราะเป็น
โปรแกรมท่ีได้รับความนิยม ใช้งานง่ายต่อผู้ใช้ และยังเป็น
โปรแกรมที่ศึกษาง่ายเข้าใจเร็ว ท าให้นักศึกษาท างานได้
เร็วขึ้น 

ผลการด าเนินการ   ที่สร้างขึ้นมานี้ตรงตาม
ขอบเขต  โดยมีการศึกษาข้อมูล  เกี่ยวกับโปรแกรม
ส าเร็จรูป Adobe Captivate ๗  ในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอน รายวิชาการสร้างเว็บเพจ สามารถน ามาใช้
ในการเรียนการสอน  ช่วยให้การเรียนการสอนเกิดความ
น่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต 
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

ผกามาศ  ชาดีกรณ์ และ ศิริขวัญ     มัยวงศ์

บทคัดย่อ   
จากการเรียนการสอนในรายวิชาเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในปัจจุบันยังเป็นการเรียนการสอน
ด้ ว ยหนั ง สื อและ ใช้ สื่ อประกอบการสอน โดย ใช้ 
Microsoft Power Point  เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิด
ความน่าสนใจมากขึ้น  ทางผู้จัดท าโครงการจึงได้มี
แนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ผู้ เรียน
สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลาและมีความน่าสนใจมาก
ขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรม 
Adobe Captivate 7  

1. ที่มาและความส าคัญ 
ปัจจุบันสื่อเรียนการสอนมีรูปแบบการน าเสนอที่

ห ล า ก ห ล า ย  ทั้ ง แ บ บ ข้ อ ค ว า ม  รู ป ภ า พ  เ สี ย ง 
ภาพเคลื่อนไหว  ที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดี หรือเผยแพร่ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมีการน าสื่อการเรียนการ
สอนมาใช้ในชั้นเรียนกันอย่างมาก  เนื่องจากมีความ
น่าสนใจในการน าเสนอ  เพ่ิมความสนใจแก่ผู้เรียน  โดย
ในปัจจุบันมีโปรแกรม ที่น ามาสร้างสื่อเรียนการสอน
หลายโปรแกรม  

โปรแกรม Adobe Captivate ๗ เป็นอีกหนึ่ง
โปรแกรมที่มีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน  โดยจุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate ๗ 
คือสามารถสร้างสื่อเรียนรู้หรือสื่อน าเสนอมัลติมีเดียได้ 
ง่าย มีฟังก์ชั่นการ สร้างภาพเคลื่อนไหวสร้างสื่อเรียนรู้
โดยการจับหน้าจอภาพ (Screen capture movie)  
อัดเสียงบรรยายประกอบเหมาะส าหรับการน าไปใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนสร้างแบบทดสอบได้ง่าย และมี
แบบทดสอบให้เลือกท าได้หลายรูปแบบน าเข้าไฟล์จาก
แหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย ไฟล์จาก Adobe flash ไฟล์

รูปภาพ (Image)เช่น JPG,BMP, GIF ไฟล์เสียง (Sound) 
เช่น MP3, WAVเสียงบรรยายผ่านไมโครโฟน ไฟล์วิดีโอ 
(Video )   
จากข้อมูลดังกล่าวผู้จัดท าโครงการมีความสนใจที่จะผลิต
สื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมAdobe Captivate 
๗ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับวิชา 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1 เเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ๗ 
   2.2  เพ่ือน าสื่อที่ได้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
   2.3  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ได้ด้วยตนเองประโยชน์ 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  อาจารย์/นักศึกษา สามารถใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
    3.2  ได้ความในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
โปรแกรม Adobe Captivate ๗ 
     3.3  สามารถช่วยให้ผู้เรียน สนุกกับการเรียน สนใจ
ในบทเรียนมากข้ึนและช่วยลดภาระของครูผู้สอน 
    3.4  สามารถเพ่ิมช่องทางในการเรียนการสอนมากข้ึน 
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4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
      4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรายวิชา
ระบบปฏิบัติการ 
      4.3 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate 
๗  จากหนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารที่
อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด  

4.4fพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามขอบเขตที่ตั้งไว้ 
     4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 
ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของสื่อการสอน  

 

รูปที่ 2 แสดงเมนู 

 

 

รูปที่ 3 แสดงแบบทดสอบ 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดท าขึ้นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Adobe Captivate ๗  ในการท าการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน รายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทั้งนี้
เป็นเพราะเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานง่ายต่อ
ผู้ใช้ และยังเป็นโปรแกรมที่ศึกษาง่ายเข้าใจเร็ว ท าให้
นักศึกษาท างานได้เร็วขึ้น 

ผลการด าเนินการ   ที่สร้างขึ้นมานี้ตรงตาม
ขอบเขต  โดยมีการศึกษาข้อมูล  เกี่ยวกับโปรแกรม
ส าเร็จรูป Adobe Captivate ๗  ในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถ
น ามาใช้ในการเรียนการสอน  ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดความน่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน
อินเตอร์เน็ต 
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
ธัชพล ติยะบุตร      และธนพล ชินรัตน์   

บทคัดย่อ   
จากการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์และ 

ระบบปฏิบัติการในปัจจุบันยังเป็นการเรียนการสอนด้วย
หนังสือและใช้สื่อประกอบการสอนโดยใช้ Microsoft 
Power Point  เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดความ
น่าสนใจมากขึ้น  ทางผู้จัดท าโครงการจึงได้มีแนวคิดใน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้
งานได้ตลอดเวลาและมีความน่าสนใจมากขึ้น โดย
สามารถเข้าใช้งานผ่านอินเตอร์ เน็ต โดย โปรแกรม 
adobe captivate 7  

1. ที่มาและความส าคัญ 
ปัจจุบันสื่อเรียนการสอนมีรูปแบบการน าเสนอที่

ห ล า ก ห ล า ย  ทั้ ง แ บ บ ข้ อ ค ว า ม  รู ป ภ า พ  เ สี ย ง 
ภาพเคลื่อนไหว  ที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดี หรือเผยแพร่ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมีการน าสื่อการเรียนการ
สอนมาใช้ในชั้นเรียนกันอย่างมาก  เนื่องจากมีความ
น่าสนใจในการน าเสนอ  เพ่ิมความสนใจแก่ผู้เรียน  โดย
ในปัจจุบันมีโปรแกรม ที่น ามาสร้างสื่อเรียนการสอน
หลายโปรแกรม  

โปรแกรม Adobe Captivate ๗ เป็นอีกหนึ่ง
โปรแกรมที่มีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน  โดยจุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate ๗ 
คือสามารถสร้างสื่อเรียนรู้หรือสื่อน าเสนอมัลติมีเดียได ้
ง่าย มีฟังก์ชั่นการ สร้างภาพเคลื่อนไหวสร้างสื่อเรียนรู้
โดยการจับหน้าจอภาพ (Screen capture movie)  
อัดเสียงบรรยายประกอบเหมาะส าหรับการน าไปใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนสร้างแบบทดสอบได้ง่าย และมี
แบบทดสอบให้เลือกท าได้หลายรูปแบบน าเข้าไฟล์จาก

แหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย ไฟล์จาก Adobe flash ไฟล์
รูปภาพ (Image)เช่น JPG,BMP, GIF ไฟล์เสียง (Sound) 
เช่น MP3, WAVเสียงบรรยายผ่านไมโครโฟน ไฟล์วิดีโอ 
(Video )   
จากข้อมูลดังกล่าวผู้จัดท าโครงการมีความสนใจที่จะผลิต
สื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมAdobe Captivate 
๗ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับวิชา 
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1 เเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้นด้วยโปรแกรมAdobe captivate ๗ 
   2.2  เพ่ือน าสื่อที่ได้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
   2.3  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ได้ด้วยตนเองประโยชน์ 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  อาจารย์/นักศึกษา สามารถใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
    3.2  ได้ความในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
โปรแกรม adobe captivate ๗ 
     3.3  สามารถช่วยให้ผู้เรียน สนุกกับการเรียน สนใจ
ในบทเรียนมากข้ึนและช่วยลดภาระของครูผู้สอน 
    3.4  สามารถเพ่ิมช่องทางในการเรียนการสอนมากข้ึน 
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4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
      4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรายวิชา
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 

4.3 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม  Adobe 
Captivate ๗  จากหนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ 
และเอกสารที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด  

4.4fพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามขอบเขต
ที่ตั้งไว้ 
 4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์
จริง 
 
ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของสื่อการสอน  

 

 

รูปที่ 3 แสดงแบบทดสอบ 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดท าขึ้นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Adobe Captivate ๗  ในการท าการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการทั้งนี้
เป็นเพราะเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานง่ายต่อ
ผู้ใช้ และยังเป็นโปรแกรมที่ศึกษาง่ายเข้าใจเร็ว ท าให้
นักศึกษาท างานได้เร็วขึ้น 

ผลการด าเนินการ   ที่สร้างขึ้นมานี้ตรงตาม
ขอบเขต  โดยมีการศึกษาข้อมูล  เกี่ยวกับโปรแกรม
ส าเร็จรูป Adobe Captivate ๗  ในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน  ช่วยให้การเรียน
การสอนเกิดความน่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งาน
ผ่านอินเตอร์เน็ต 
 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอเมนู 
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การจัดท าบัญชขีองร้านพัฒนาค้าไม้ 
ดรุณี  มะละกา , สุภาวรรณ  เรือนนา 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 การจั ดท าบัญชี ให้ แก่ ร้ าน พัฒนาค้ า ไม้  
เพ่ือให้ผู้บริหารได้เห็นประโยชน์ของการจัดท าบัญชี  
การรับรู้รายได้  และการรับรู้ค่าใช้จ่าย  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจจ าเป็นต้องมี
การจัดท าบัญชี  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหาร
ทราบถึงผลการด าเนินงาน  และฐานะทางการเงิน
ของกิจกรรมถึงสภาพคล่องทางด้านการเงิน  เปรียบ
เหมือนเป็นการเดินทางไปยังที่ที่ไม่รู้จักแต่เรามีแผนที่
หรือ  GPS  ช่วยบอกต าแหน่งที่อยู่และจุดหมาย
ปลายทาง  ท าให้รู้และสามารถเตือนตนเองได้ทันว่ามี
การออกนอกเส้นทาง  หรือห่างไกลจุดหมาย 
 จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการดั งนี้   มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาการ
ด าเนินงานทางบัญชีที่เหมาะสมซึ่งในการจัดท าบัญชี
ของร้านพัฒนาค้าไม้  ในระยะเวลา  3  เดือน  เริ่ม
แต่เดือนเมษายนได้ก าไรสุทธิ  3,648  บาท  เดือน
พฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ  25,277.80  บาท  เดือน
มิถุนายนได้ก าไรสุทธิ  34,829.10  บาท  ดังนั้นก าไร
สุทธิที่ได้  คือ  63,754.90  บาท  บวกทุนของนางสม
พร  อินทริง  คือ 300,000  บาท  ได้ก าไรทั้งสิ้นคือ  
363,754.90  บาท     
 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านพัฒนาค้า
ไม้   บันทึกบัญชี ไม่ ถูกต้องตามรูปแบบบัญชีที่
เหมาะสมต้องประกอบด้วย  สมุดรายวันทั่วไป  สมุด
แยกประเภท  งบก าไรขาดทุน  และต้องมีเอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี

กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดเผยให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านพัฒนาค้าไม้  ได้บันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
ตามขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าบัญชีเพ่ือให้ทราบถึงที่มาของรายได้และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  หนี้สิน  
และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อเกิดปัญหา
กิจการจะมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบที่มา
ที่ไปของกิจการ  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท า
บัญชีเพ่ือท าให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของ
กิจการว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน 
 หากกิจการไม่มีการจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง
อาจท าให้เกิดปัญหาด้านการท างานของกิจการและ
ไม่สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานทางบัญชีของ
กิจการว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  ลูกหนี้  และเจ้าหนี้  
เช่น ยอดขายเพ่ิมขึ้นแต่จ านวนเงินไม่พอจ่าย  ในการ
ด าเนินงานไม่สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดไม่
สามารถควบคุมดูแลสินทรัพย์ไม่ให้สูญหาย  ได้ทราบ
ถึงผลการด าเนินงานว่ามีก าไรหรือขาดทุน 

 กิจการร้านพัฒนาค้าไม้   จ าหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างทุกชนิดเป็นกิจการในรูปแบบประเภทซื้อมา- 
ขายไป  ด าเนินงานโดย  นางสมพร  อินทริง  ซึ่งเป็น
เจ้าของร้านกิจการได้ด าเนินกิจการเมื่อวันที่   
19  กันยายน  2545 ตั้งอยู่บ้านเลขที่  110  หมู่ที่ 3  
บ้านนาดี  ต าลบบ้านเอื้อง  อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนนม  48150  ในการด าเนินการทาง
บัญชีซื้อมา-ขายไปจะต้องมีเอกสารทางบัญชีที่เป็น
หลักฐานเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในการด าเนินการ  คือ  
บิลเงินสดที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องทางด้าน
บัญชีโดยเริ่มจากการวิเคราะห์รายการค้าประจ าวัน
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ของกิจการเพ่ือให้การด าเนินการของกิจการเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านพัฒนาค้าไม้ 

ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าบัญชี  เพ่ือให้ทราบถึงที่มาของรายได้
และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหากิจการจะมี เอกสารหลักฐานที่ สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ือให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน 

 กิจการร้านพัฒนาค้าไม้   จ าหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างทุกชนิดเป็นกิจการในรูปแบบประเภทซื้อมา- 
ขายไป  ด าเนินงานโดย  นางสมพร  อินทริง  ซึ่งเป็น
เจ้าของร้านกิจการได้ด าเนินกิจการเมื่อวันที่   
19  กันยายน  2545 ตั้งอยู่บ้านเลขที่  110  หมู่ที่ 3  
บ้านนาดี  ต าลบบ้านเอื้อง  อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนนม  48150  ในการด าเนินการทาง
บัญชีซื้อมา-ขายไปจะต้องมีเอกสารทางบัญชีที่เป็น
หลักฐานเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในการด าเนินการ  คือ  
บิลเงินสดที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องทางด้าน
บัญชีโดยเริ่มจากการวิเคราะห์รายการค้าประจ าวัน
ของกิจการเพ่ือให้การด าเนินการของกิจการเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   2.2 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
 

 
 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันที  

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญชี 
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
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   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  
สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้

ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  
สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
   2.11 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
 
 

3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  แก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเนื้อหา 

3.  สรุปการด าเนินงาน 
4.  การจัดท ารูปเล่ม 

 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 
ร้านพัฒนาค้าไม้ 

งบทดลอง 
วันที่ 30  มิถุนายน  2558 

ชื่อบัญช ี เลขที่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน 
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 

101 
301 
401 
501 

334,829 
 
 

52,634 

10 
 
 
90 

 
300,00 
87,464 

 
- 
- 

  387,464 - 387,464 - 

 
 

ร้านพัฒนาค้าไม้ 
งบก าไรขาดทุน 

สาหรับสิ้นสุดวันที่ 30  มิถุนายน  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า           87,464.- 
ค่าใช้จ่าย 
 ซื้อสินค้า   52,634.90 
ก าไรสุทธิ     34,829.10 

 
ร้านพัฒนาค้าไม้ 

งบดุล 
ณ  วันที่ 30  มิถุนายน  2558 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    334,829.10 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   334,829.10 
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของ 
ทุน      300,000.- 
บวก ก าไรสุทธิ       34,829.10 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ    334,829.10 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในข้ันตอนของการจัดท าบัญชี  
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการดั งนี้   มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาการ
ด าเนินงานทางบัญชีที่เหมาะสมซึ่งในการจัดท าบัญชี
ของร้านพัฒนาค้าไม้  ในระยะเวลา  3  เดือน  เริ่ม
แต่เดือนเมษายนได้ก าไรสุทธิ  3,648  บาท  เดือน
พฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ  25,277.80  บาท  เดือน
มิถุนายนได้ก าไรสุทธิ  34,829.10  บาท  ดังนั้นก าไร
สุทธิที่ได้  คือ  63,754.90  บาท  บวกทุนของนางสม
พร  อินทริง  คือ 300,000  บาท  ได้ก าไรทั้งสิ้นคือ  
363,754.90  บาท 
 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านพัฒนาค้า
ไม้   บันทึกบัญชี ไม่ ถูกต้องตามรูปแบบบัญชีที่
เหมาะสมต้องประกอบด้วย  สมุดรายวันทั่วไป  สมุด
แยกประเภท  งบก าไรขาดทุน  และต้องมีเอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดเผยให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านพัฒนาค้าไม้  ได้บันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
ตามข้ันตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 

6.  กิตติกรรมประกาศ  
คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ

อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณร้านต้นตาลการเกษตร  ที่ให้
ข้อมูลร้านและอ านวยความสะดวก  ให้กับผู้จัดท า
โครงการ  

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญชี 
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีของร้านพี.เอส.ทอยส ์
กุณฑลี  คานสี , สุวนัน  มะละกา 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

 การจัดท าบัญชีจะต้องทราบถึงที่มาของ
รายได้และค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น ตลอดจน
สินทรัพย์  หนี้สิน  และทุนของร้านพี.เอส.ทอยส์  
โดยกิจการอันมีผลต่อการท างบการเงินดังนั้น กิจการ
ทุกกิจการ  จึ่งต้องมีการท าบัญชีเพ่ือท าให้ทราบถึงผล
การด าเนินงาน  สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ทางบัญชีของกิจการว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  ลูกหนี้  
เจ้าหนี้อย่างไร 

จากการท าโครงการนี้   ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีที่เหมาะสมในการจัดท าบัญชีของร้านพี.เอส.
ทอยส์  ในระยะเวลา  3  เดือน  เริ่มแต่เดือนเมษายน
ได้ก าไรสุทธิ  16,862  บาท  เดือนพฤษภาคมได้ก าไร
สุทธิ  47,405  บาท  เดือนมิถุนายนได้ก าไรสุทธิ  
61,193  บาท ดังนั้น  ก าไรสุทธิที่ได้  คือ  125,460  
บาท  บวกทุนของนางสาววราภร  คือ  100,000  
บาท  ได้ก าไรทั้งสิ้น  คือ  225,460  บาท 
 

 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้การด าเนิน
ธุรกิจมีวิธีการในการด าเนินธุรกิจได้หลายรูปแบบไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจการผลิต  ธุรกิจการค้า  ธุรกิจบริการต่าง  
ๆ  ขึ้นอยู่กับปัจจุบันและความพร้อมของแต่ละบุคคล
หากมีเงินทุนจ ากัดก็อาจจะด าเนินธุรกิจขนาดเล็กใน
ลักษณะของธุรกิจเจ้าของคนเดียวไม่มีความซับซ้อน
มากนักหรือหากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินมากก็อาจจะเป็น
ธุรกิจในลักษณะของห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ต้องมีการ
ลงทุนสูง  

ดังนั้น  คณะผู้จัดท าจึงได้น าเอกสาร  ร้านพี.
เอส.ทอยส์  มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการจัดท าโครงการ 
ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับบัญชีที่
ได้เรียนมาจัดท างบการเงินไม่ว่าจะเป็น  งบทดลอง   
งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุน  เพ่ือให้
ร้านได้มีบัญชีที่เป็นระบบและได้รับมาตรฐานสามารถ
ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานว่ามีก าไรหรือ
ขาดทุน  เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจต่อไป  

ร้านพี.เอส.ทอยส์  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.2555  
บ้านปากอูน  ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม             
จ.นครพนม   เป็นร้านขายของเล่นเด็กการจัดท าบัญชี
จะต้องทราบถึงที่มาของรายได้  ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ที่
เกิดขึ้น  รวมถึงสินทรัพย์  หนี้สินและทุนของร้านพี.
เอส.ทอยส์  อันมีผลต่องบการเงิน  ดังนั้น  กิจการทุก
กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี  เพ่ือท าให้กิจการทราบ
ถึงผลการด าเนินงาน  ว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  ลูกหนี้  
เจ้าหนี้  จ านวนเท่าใด 

 

2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านพี.เอส.ทอยส์ 

ร้านพี.เอส.ทอยส์  ตั้งร้านขึ้นที่บ้านปากอูน  
ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  และตั้งขึ้น
เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2555   การจัดท าบัญชี
จะต้องทราบถึงที่มาของรายได้  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่
เกิดขึ้น รวมถึงสินทรัพย์  หนี้สินและทุน  ของร้านพี.
เอส.ทอยส์  อันมีผลต่องบการเงิน  ดังนั้น  กิจการทุก
กิจการจึงต้องมีการจัดทาบัญชี  เพ่ือท าให้กิจการ 
ทราบถึงผลการด าเนินงาน  ว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  
ลูกหนี้  เจ้าหนี้ จ านวนเท่าใด  ร้านพี.เอส.ทอยส์  
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ประกอบธุรกิจในการขายของเล่นเด็ก  ดังนั้น  ผู้
ศึกษาจึงได้ศึกษาการจัดท าบัญชี  ของร้านพี.เอส.
ทอยส์  โดยศึกษาการวิเคราะห์  รายการค้าประจ าวัน  
การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  ผ่านรายการ
ไปยังบัญชีแยกประเภท  จัดท างบทดลอง  งบแสดง
ฐานะทางการเงิน  และงบก าไรขาดทุน  
   2.2 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันที  

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญชี 
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 

 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
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   2.11 งบก าไรขาดทุน  
เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน

กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  น าเอาเอกสารจากร้านพี.เอส.ทอยส์มา
วิเคราะห์รายการค้า 
 2.  น าเอกสารที่ได้มาจากร้านพี.เอส.ทอยส์
มาบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

3.  ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท 
 4.  การจัดท างบทดลอง 
 5.  การจัดท างบก าไรขาดทุน 
 6.  การจัดงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 7.  ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ 
 8.  สรุปโครงการ 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 
ร้านพี.เอส.ทอยส์ 
งบทดลอง 
วันที ่30  มิถุนายน  2558 

ชื่อบัญชี เ ล ข ที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน  
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
 

101 
301 
401 
501 
 

161,193 
 
 
57,399 

- 
 
 
- 

 
100,000 
118,582 

 
- 
- 

  218,592 - 218,592 - 
 
ร้านพี.เอส.ทอยส์ 
งบก าไรขาดทุน 
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 30  มิถุนายน  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า          118,592 

ค่าใช้จ่าย 
 ซ้ือสินค้า   57,399 
ก าไรสุทธิ     61,193 
ร้านพี.เอส.ทอยส์ 
 
 
งบดุล 
วันที่  30  มิถุนายน  2558 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    161,193 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   161,193 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   100,000  
บวก ก าไรสุทธิ    61,193 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  161,193 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการท าโครงการนี้   ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีที่เหมาะสมในการจัดท าบัญชีของร้านพี.เอส.
ทอยส์  ในระยะเวลา  3  เดือน  เริ่มแต่เดือนเมษายน
ได้ก าไรสุทธิ  16,862  บาท  เดือนพฤษภาคมได้ก าไร
สุทธิ  47,405  บาท  เดือนมิถุนายนได้ก าไรสุทธิ  
61,193  บาท ดังนั้น  ก าไรสุทธิที่ได้  คือ  125,460  
บาท  บวกทุนของนางสาววราภร  คือ  100,000  
บาท  ได้ก าไรทั้งสิ้น  คือ  225,460  บาท 

สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านพี.เอส.
ทอยส์  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามรูปแบบบัญชีที่
เหมาะสม  ต้องประกอบด้วย  สมุดรายวันทั่วไป  
สมุดแยกประเภท  งบก าไรขาดทุน  และต้องมี
เอกสารแบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิล
เงินสดและใบส าคัญแทนใบเสร็จรับเงินและต้องมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดเผยให้ผู้จัดท า
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บัญชีของร้านพี.เอส.ทอยส์  ได้บันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
ตามข้ันตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง 
 

6.  กิตติกรรมประกาศ  
คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ

อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณร้านบุญเทียมก่อสร้าง   
ที่ให้ข้อมูลของกิจการในการด าเนินงาน  และอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้จัดท าโครงการ  ขอขอบพระคุณ 
บิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสในการศึกษา  และคอยให้
ก าลังใจในการท าโครงการตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณ
เพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกันท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้
ก าลังใจซึ่งกันและกัน   และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ  
ด้านขอขอบพระคุณไว้     ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญช ี
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีร้านรุ่งทรัพย ์
สมฤทัย  อุผา , ลัดดาวัลย์  งามนาศรี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

ในสถานการณ์ปัจจุบันการท าบัญชีของ
กิจการมีความจ าเป็นอย่างมาก  เพราะท าให้กิจการ
ได้ทราบถึงที่มาของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  และสามารถน าไปวิเคราะห์
จัดท างบการเงินของกิจการ  ว่ามีสถานะเป็นอย่างไร  
เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกิจการสามารถแก้ไข
และตรวจสอบได้  โดยร้านรุ่งทรัพย์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  
พ.ศ.2555  เป็นธุรกิจส่วนตัวบริหารกิจการโดย  
นางสาวชญาธร  เรืองเอกเดชา  และนายโอวาท  
อินทริง  จ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิด  
ดังนั้น  คณะผู้จัดท าจึงได้น าความรู้ที่ได้เรียนมาจัดท า
บัญชีให้ร้านรุ่งทรัพย์  เพ่ือให้ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามรูปแบบที่เหมาะสมและถูกต้องตาม
ระบบบัญชี 

การท าบัญชีให้แก่ร้านรุ่งทรัพย์  เ พ่ือให้
ผู้บริหารได้เห็นประโยชน์ของการจัดท าบัญชี  การ
รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการประกอบธุรกิจ  จ าเป็นต้องมีการจัดท าบัญชี
ซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการ
ด าเนินงาน  และฐานะทางการเงินของกิจการ  
รวมถึงสภาพคล่องทางการเงิน 

จากการด าเนินงานของร้านรุ่งทรัพย์  ท าให้
สามารถทราบว่ากิจการมีผลการด าเนินงานไปใน
ทิศทางที่ดี  คือ  กิจการได้รับผลก าไรตลอดทั้ง  3  
เดือน  ซึ่งในระยะเวลาในการด าเนินงาน  คณะ
ผู้จัดท ามีปัญหาในเรื่องการบันทึกบัญชีที่เป็นไปด้วย
ความยาก  และเกิดความผิดพลาด  แต่คณะผู้จัดท าก็
สามารถแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 

 
     

 

 
 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 ในการด าเนินการหากไม่มีการจัดท าบัญชี
จะท า ให้ ไม่สามารถทราบถึงความ เป็นมาของ  
รายรับ-รายจ่าย  ภายในกิจการได ้ ดั้งนั้น  การจัดท า
บัญชีจึงมีความจ าเป็นและความส าคัญเป็นอย่างมาก
ของกิจการเพราะกิจการไม่มีการบันทึกบัญชีที่เป็น
ระบบที่ได้มาตรฐาน  ถ้าหากไม่มีการจัดท าบัญชีจะ
ท าให้ เกิดปัญหาด้านการบริหารกิจการและไม่
สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงาน  ว่ามีผลก าไร
หรือขาดทุนมากน้อยเพียงใดคณะผู้จัดท าบัญชีจึงได้
น าร้านรุ่งทรัพย์มาจัดท าบัญชีไม่ว่าจะเป็นรายรับ -
รายจ่าย  เพ่ือด าเนินการจัดท าเป็นงบทดลอง  งบ
ก าไรขาดทุน  งบดุล  และสามารถตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดควบคุมดูแลสินทรัพย์   หนี้สิน  ทุน
ภายในกิจการ  ผู้จัดท าจึงจัดท าบัญชีตามหลักบัญชีที่
ถูกต้องและเหมาะสมตามขั้นตอน  เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อกิจการ  
 ร้านรุ่ งทรัพย์ เป็นธุรกิจส่วนตัวบริหาร
กิจการโดย  นางสาวชญาธร  เรืองเอกเดชา 
และนายโอวาท  อินทริง  ผู้เป็นบิดา  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  
173  หมู่  4  บ้านหนองผือ  ต าบลบ้านเอ้ือง  อ าเภอ
ศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  จ าหน่ายอุปโภคและ
บริโภคทุกชนิดมีเอกสารใบสั่งซื้อ  ใบเสร็จรับเงิน
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  ผ่านรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภท  เพ่ือจัดท างบการเงิน  ได้แก่  
งบทดลอง  งบก าไรขาดทุน  งบแสดงฐานะทาง
การเงิน  เพื่อให้การด าเนินงานของกิจการเป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

28 
 

 

2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านรุ่งทรัพย ์

ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าบัญชี  เพ่ือให้ทราบถึงที่มาของรายได้
และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหากิจการจะมี เอกสารหลักฐานที่ สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ือให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน 
 ร้านรุ่ งทรัพย์ เป็นธุรกิจส่วนตัวบริหาร
กิจการโดย  นางสาวชญาธร  เรืองเอกเดชา 
และนายโอวาท  อินทริง  ผู้เป็นบิดา  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  
173  หมู ่ 4  บ้านหนองผือ  ต าบลบ้านเอ้ือง  อ าเภอ
ศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  จ าหน่ายอุปโภคและ
บริโภคทุกชนิดมีเอกสารใบสั่งซื้อ  ใบเสร็จรับเงิน
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป      
   2.2 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญช ี
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได ้
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  
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สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

 
 
สมุดบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 

คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่

 
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
   2.11 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  แก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเนื้อหา 

3.  สรุปการด าเนินงาน 
4.  การจัดท ารูปเล่ม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 
ร้านรุ่งทรัพย์ 

งบทดลอง 
วันที่ 31  พฤษภาคม  2558 

ชื่อบัญช ี เลขที่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

เงินสด 
ทุน 
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

101 
301 
401 
501 
502 

 

297,299 
 
 

222,206 
1,693 

- 
 
 
- 
- 

 
200,000 
321,198 

 
- 
- 

  521,198 - 521,198 - 
 

ร้านรุ่งทรัพย์ 
งบก าไรขาดทุน 
สาหรับสิ้นสุดวันที ่31  พฤษภาคม  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า                  321,198 
ค่าใช้จ่าย 
 ซ้ือสินค้า            222,206 
 ค่าสาธารณูปโภค     1,693      223,899 
ก าไรสุทธิ             97,299 
                         ร้านรุ่งทรัพย์ 
งบดุล 
วันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    297,299 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   297,299 
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   200,000 
บวก ก าไรสุทธิ    97,299 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  297,299 
 
 
 
 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับ  คือ  ได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการ  จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีที่เหมาะสมในการจัดท าบัญชีของร้านรุ่ง
ทรัพย์  ในระยะเวลา  3  เดือน  เริ่มแต่เดือนมีนาคม
ได้ก าไรสุทธิ  11,415  บาท  เดือนเมษายนได้ก าไร
สุทธิ  58,304  บาท  เดือนพฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ   
97,299  บาท  ดังนั้น  ก าไรสุทธิที่ได้  คือ  167,018  
บาท  บวกกับทุนของร้านรุ่งทรัพย์  คือ   
200,000  บาท  ได้ก าไรสุทธิทั้งสิ้น  คือ  367,018  
บาท 
 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านรุ่งทรัพย์  
บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามรูปแบบบัญชีที่เหมาะสม
ต้องประกอบด้วย  สมุดรายวันทั่วไป  สมุดแยก
ประเภท  งบก าไรขาดทุน  และต้องมี เอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดเผยให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านรุ่งทรัพย์  ได้บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและ 
สามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ
อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  

และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณร้านต้นตาลการเกษตร  ที่ให้
ข้อมูลร้านและอ านวยความสะดวก  ให้กับผู้จัดท า
โครงการ  

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
 7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญช ี
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีกิจการขนาดย่อม  (ร้านสถานีนมสด) 
สุกัญญา  ป้องทอง , ศิริชนก  ป้องทอง , ณัฐพล  ตุลี 

สาขาวิชาพาณิชยกรรม (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 น้ าปั่นเป็นกิจการขนาดย่อม  ที่ใช้ต้นทุนไม่
มากนักและสามารถเป็นสินค้าที่ซื้อได้ง่าย  ดับ
กระหายเพราะเมืองไทยในขณะนี้มีสภาพอากาศที่
ร้ อน   ส่ วนมากจะขายได้ ในกลุ่ ม เด็ กนัก เรี ยน  
นักศึกษา  และ       วัยท างานซึ่งน้ าปั่น  มีหลาย
รสชาติ  เช่น  โกโก้  นมสด  กาแฟ  นมสดน้ าผึ้ง   
ชาเขียว  โอริโอ้  แคนตาลูป  ผลไม้รวม   เป็นต้น  
และสามารถเพ่ิม  ไข่มุก  และวุ่นได้ตามต้องการ 
 กิจการขายน้ าปั่นในปัจจุบัน  ยังไม่มีการ
บันทึกรายรับรายจ่ายเท่าที่ควรซึ่งเจ้าของกิจการจะ
รับรู้เพียงการซื้อมาขายไป  ดังนั้น  ขณะผู้จัดท าจึง
เห็นว่า  การขายน้ าปั่นอาจจะท าให้ เกิดรายได้
ระหว่างเรียน  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซึ่ง
สนใจที่จะขายที่บ้าน  และได้จัดท าบัญชีรายรับ - 
รายจ่าย  และจัดท าเป็นงบก าไรขาดทุน  งบดุล   
งบทดลอง  เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินการที่เกิดขึ้น  
จากการด าเนินการกิจการขาดย่อม 
 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 น้ าปั่นเป็นกิจการขนาดย่อม  ที่ใช้ต้นทุนไม่
มากนักและสามารถเป็นสินค้าที่ซื้อได้ง่าย  ดับ
กระหายเพราะเมืองไทยในขณะนี้มีสภาพอากาศที่
ร้ อน   ส่ วนมากจะขายได้ ในกลุ่ ม เด็ กนัก เรี ยน  
นักศึกษา  และวัยท างานซึ่งน้ าปั่น  มีหลายรสชาติ  
เช่น  โกโก้  นมสด  กาแฟ  นมสดน้ าผึ้ง  ชาเขียว   
โอริโ อ้  แคนตาลูป  ผลไม้รวม   เป็นต้น  และ
สามารถเพ่ิม  ไข่มุก  และวุ่นได้ตามต้องการ 
 กิจการขายน้ าปั่นในปัจจุบัน  ยังไม่มีการ
บันทึกรายรับรายจ่ายเท่าท่ีควรซึ่งเจ้าของกิจการจะ
รับรู้เพียงการซื้อมาขายไป  ดังนั้น  ขณะผู้จัดท าจึง
เห็นว่า  การขายน้ าปั่นอาจจะท าให้เกิดรายได้

ระหว่างเรียน  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซึ่ง
สนใจที่จะขายที่บ้าน  และได้จัดท าบัญชีรายรับ - 
รายจ่าย  และจัดท าเป็นงบก าไรขาดทุน  งบดุล  งบ
ทดลอง  เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินการที่เกิดข้ึน  
จากการด าเนินการกิจการขาดย่อม 

 

2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เก่ียวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.2 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  
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7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
 2.3 หลักการบัญช ี
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.4 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได ้
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.5 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.6 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.7 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  
สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.8 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.9 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
   2.10 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  แก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเนื้อหา 

3.  สรุปการด าเนินงาน 
4.  การจัดท ารูปเล่ม 

 
4.  ผลการด าเนินงาน 
ร้านสถานีนมสด 
งบทดลอง 
วันที ่31  สิงหาคม  2558 
ชื่อบัญชี เ ล ข ที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน 
รายได้ 
ซื้อสินค้า 

101 
301 
401 
501 

10,850 
 
 
4,600 

- 
 
 
- 

 
5,000 
10,450 

 
- 
- 

  15,450 - 15,450 - 
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ร้านสถานีนมสด 
งบก าไรขาดทุน 

สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  สิงหาคม  2558 
รายได้:- 

รายได้จากการขาย         10,450.- 
ค่าใช้จ่าย 
 ซื้อสินค้า   4,600 
ก าไรสุทธิ     5,850 

 
ร้านสถานีนมสด 

งบดุล 
ณ  วันที่ 31  สิงหาคม  2558 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    10,850 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   10,850 
 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน      5,000.- 
บวก ก าไรสุทธิ      5,850.- 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ    10,850.- 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการปฏิบัติการขายสินค้านอกวิทยาลัย
ในครั้งนี้ ท าให้เรารู้จักการขายสินค้า เพ่ือท าโครงการ
เกี่ยวกับโครงการวิชาชีพ ด าเนินการขายสินค้าและมี
การบันทึกการซื้อ – ขายและรายได้จากการขายของ
ผู้ซื้อสินค้า 
 สรุปผลการด า เนินงานการขายภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน กิจการมีผลก าไรโดยการจ าหน่าย
สินค้าของเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม มีผลก าไรจาก

การซื้อ – ขายสินค้า โดยมีต้นทุนแรกนั้นเป็นจ านวน 
5,000 บาท และมีก าไรในแต่ละเดือน  ดังนี้ 

-เดือนมิถุนายนได้ก าไร 2,000 บาท 
-เดือนกรกฎาคมได้ก าไร 3,950 บาท 
-เดือนสิงหาคมได้ก าไร 5,850 บาท 
รวมทั้ง 3 เดือนก าไรทั้งสิ้น 11,800  บาท 

 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ
อาจารย์สาขาพาณิชยกรรม  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญช ี
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

34 
 

การจัดท าบัญชีของร้านต้นตาลการเกษตร 
นิสา  ชุมศรี , ศิราภา  นาบุญ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดบัญชีเพ่ือให้ทราบถึงท่ีมาของรายได้และ   
ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ที่ เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหาของกิจการจะมีเอกสารหลักฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ือให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน  

จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี  
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  ซึ่งในการ
จัดท าบัญชีของร้านต้นตาลการเกษตร  ในระยะเวลา  
3  เดือน  เริ่มแต่เดือนมีนาคมได้ก าไรสุทธิ  44,660  
บาท  เดือนเมษายนได้ก าไรสุทธิ  54,400  บาท  
และเดือนพฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ  60,500  บาท  
ดังนั้น  ก าไรสุทธิที่ได้  คือ  159,560  บาท  บวก
ทุน-ร้านต้นตาลการเกษตร  คือ 300,000  บาท  ได้
ก าไรทั้งสิ้นคือ  459,560  บาท  

 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านต้นตาล
การเกษตร  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง  รูปแบบการ
ลงบัญชีที่เหมาะสมต้องประกอบด้วยสมุดรายวัน
ทั่วไป  สมุดบัญชีแยกประเภท  งบก าไรขาดทุนและ
ต้องมีเอกสารแบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  
บิลเงินสดและใบส าคัญแทนใบเสร็จรับเงินและต้องมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านต้นตาลการเกษตร  ได้บันทึกบัญชีได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่าง
ถูกต้อง  

 

 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 ในการด าเนินการหากไม่มีการจัดท าบัญชี
จะท า ให้ ไม่สามารถทราบถึงความ เป็นมาของ  
รายรับ-รายจ่ายภายในกิจการได้  ดั้งนั้น  การจัดท า
บัญชีจึงมีความจ าเป็นและความส าคัญเป็นอย่างมาก
ของกิจการเพราะกิจการไม่มีการบันทึกบัญชีที่เป็น
ระบบที่ได้มาตรฐาน  ถ้าหากไม่มีการจัดท าบัญชีจะ
ท าให้ เกิดปัญหาด้านการบริหารกิจการและไม่
สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานว่ามีผลก าไรหรือ
ขาดทุนมากน้อยเพียงใด 
 คณะผู้จัดท าบัญชีจึ งได้น าร้านต้นตาล
การเกษตรมาจัดท าบัญชีไม่ว่าจะเป็นรายรับ-รายจ่าย   
เพ่ือด าเนินการจัดท าเป็นงบทดลอง  งบก าไรขาดทุน  
งบดุ ล   และส ามารถตรวจสอบข้ อผิ ดพ ลาด
ควบคุมดูแลสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุนภายในกิจการ
ผู้จัดท าจึงจัดท าบัญชีตามหลักบัญชีที่ถูกต้องและ
เหมาะสมตามขั้นตอน  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกิจการ  
 ร้านต้นตาลการเกษตร  ตั้งร้านขึ้นที่บ้าน
โพนก่อ  ต.นาค า  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  และ
ตั้งขึ้นเม่ือ  พ.ศ.  2540  การจัดท าบัญชีจะต้องทราบ
ถึงที่มาของรายได้  ค่าใช้จ่ายต่าง   ๆ  ที่ เกิดขึ้น  
รวมถึงสินทรัพย์  หนี้สินและทุนของร้านต้นตาล
การเกษตร  อันมีผลต่องบการเงิน  ดังนั้น  กิจการทุก
กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี  เพ่ือท าให้กิจการ
ทราบถึงผลการด าเนินงาน  ว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  
ลูกหนี้  เจ้าหนี้  จ านวนเท่าใด 

2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
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   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านต้นตาลการเกษตร 
 ร้านต้นตาลการเกษตร  ตั้งร้านขึ้นที่บ้าน

โพนก่อ  ต.นาค า  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  และ
ตั้งขึ้นเม่ือ  พ.ศ.  2540  การจัดท าบัญชีจะต้องทราบ
ถึงที่มาของรายได้   ค่าใช้จ่ายต่าง   ๆ ที่ เกิดขึ้น  
รวมถึงสินทรัพย์  หนี้สินและทุนของร้านต้นตาล
การเกษตร อันมีผลต่องบการเงิน  ดังนั้น  กิจการทุก
กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี  เพ่ือท าให้กิจการ
ทราบถึงผลการด าเนินงาน  ว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย 
ลูกหนี้ เจ้าหนี้  จ านวนเท่าใด 

   2.2 ความหมายของการบัญชี 
การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 

การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญช ี
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 

 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  
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งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
   2.11 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศกึษาข้อมลูในการจดัท าโครงการ 
 2.  เสนอหวัข้อโครงการ 

3.  หาข้อมลูจากร้านท่ีจะท าบญัชี 

 4.  จดัท าบญัชี 

 5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 6.  การจัดท ารูปเล่ม 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 
 
ร้านต้นตาลการเกษตร 
งบทดลอง 
วันที ่31  พฤษภาคม  2558 
 

ชื่อบัญชี เ ล ข ที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน  
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
 

101 
301 
401 
501 
 

360,500 
 
 
800,480 

- 
 
 
- 

 
300,000 
860,980 

 
- 
- 

  1,160,980 - 1,160,980 - 
 
 

 
 
 
 
 
ร้านต้นตาลการเกษตร 
งบก าไรขาดทุน 
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า          860,980 
ค่าใช้จ่าย 
 ซ้ือสินค้า  800,480 
ก าไรสุทธิ     60,500 
                   ร้านต้นตาลการเกษตร 
งบดุล 
วันที่  31  พฤษภาคม  2558 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    360,500 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   360,500 
 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   300,000  
บวก ก าไรสุทธิ    60,500 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  360,500 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี  
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  ซึ่งในการ
จัดท าบัญชีของร้านต้นตาลการเกษตร  ในระยะเวลา  
3  เดือน  เริ่มแต่เดือนมีนาคมได้ก าไรสุทธิ  44,660  
บาท  เดือนเมษายนได้ก าไรสุทธิ  54,400  บาท  
และเดือนพฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ  60,500  บาท  
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ดังนั้น  ก าไรสุทธิที่ได้  คือ  159,560  บาท  บวก
ทุน-ร้านต้นตาลการเกษตร  คือ 300,000  บาท  ได้
ก าไรทั้งสิ้นคือ  459,560  บาท  

 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านต้นตาล
การเกษตร  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง  รูปแบบการ
ลงบัญชีที่เหมาะสมต้องประกอบด้วยสมุดรายวัน
ทั่วไป  สมุดบัญชีแยกประเภท  งบก าไรขาดทุนและ
ต้องมีเอกสารแบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  
บิลเงินสดและใบส าคัญแทนใบเสร็จรับเงินและต้องมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านต้นตาลการเกษตร  ได้บันทึกบัญชีได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่าง
ถูกต้อง  

6.  กิตติกรรมประกาศ  
คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ

อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณร้านต้นตาลการเกษตร  ที่ให้
ข้อมูลร้านและอ านวยความสะดวก  ให้กับผู้จัดท า
โครงการ  

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญชี 
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  

(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีของร้านโพธิ์ศิริ 
วิไลพร  จันใด , ธนาพร  โพธิ์สุ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
  ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็น
ที่จะต้องจัดท าบัญชีเพ่ือให้ทราบถึงที่มาของรายได้
และค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหากิจการและมีเอกสารหลักฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ีอให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน 
 จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้ 
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี  
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  ซึ่งในการ
จัดท าบัญชีของร้านโพธิ์ศิร  ในระยะเวลา  3  เดือน  
เริ่มแต่เดือนมีนาคมได้ก าไรสุทธิ  22,767.89  บาท  
เดือนเมษายนได้ก าไรสุทธิ  43,288.03  บาท  และ
เดือนพฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ   64,713.74  บาท  
ดังนั้นก าไรสุทธิที่ได้  คือ  130,769.66   บาท  บวก
ทุนของนายชัยโรจน์  คือ  200,000 บาท  ได้ก าไร
ทั้งสิ้นคือ  330,769.66  บาท  
 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านโพธิ์ศิริ  
บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม
ต้องประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป  สมุดบัญชีแยก
ประเภท  งบก า ไรขาดทุนและต้องมี เอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของ  ร้านโพธิ์ศิริ  ได้บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง 

 
 

 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้การ
ด าเนินธุรกิจ  มีวิธีการในการด าเนินธุรกิจได้หลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิต  ธุรกิจการค้า  
ธุรกิจบริการต่าง  ๆ  ขึ้นอยู่กับปัจจุบันและความ
พร้อมของแต่ละบุคคลหากมีเงินทุนจ ากัดก็อาจจะ
ด าเนินธุรกิจขนาดเล็กในลักษณะของธุรกิจเจ้าของคน
เดียว  ไม่มีความซับซ้อนมากนักหรือ  หากเป็นธุรกิจ
ที่ต้องใช้เงินมากก็อาจจะเป็นธุรกิจในลักษณะของห้าง
หุ้นส่วนบริษัทที่ต้องมีการลงทุนสูง 
 ดังนั้น  คณะผู้จัดท าจึงได้น าเอกสารร้าน
โพธิ์ศิริมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการจัดท าโครงการซึ่ง
โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับบัญชีที่
ได้เรียนมาจัดท างบการเงินไม่ว่าจะเป็น  งบทดลอง 
งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุน  เพ่ือให้
ร้ านได้มีบัญชีที่ เป็นระบบและได้รับมาตรฐาน  
สามารถตรวจสอบ  กระบวนการด าเนินงานว่ามีก าไร
หรือขาดทุน  เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจต่อไป    
 ร้านโพธิ์ศิริ  ตั้งร้านขึ้นที่บ้านเลขที่  49  
หมู่  4  บ้านปากอูน  ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม   
จ.นครพนม  และตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2540  การจัดท า
บัญชีจะต้องทราบถึงที่มาของรายได้  ค่าใช้จ่ายต่าง  
ๆ  ที่เกิดขึ้น  รวมถึงสินทรัพย์  หนี้สินและทุน  ของ
ร้านโพธิ์ศิริ  อันมีผลต่องบการเงิน  ดังนั้น  กิจการทุก
กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี  เพ่ือท าให้กิจการ  
ทราบถึงผลการด าเนินงาน ว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย 
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ จ านวนเท่าใด  
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2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านโพธิ์ศิริ 
 ร้านโพธิ์ศิริ  ก่อตั้งขึ้นที่  บ้านเลขที่  49  
หมู่  4  บ้านปากอูน  ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  
 จ.นครพนม  เมื่อพ.ศ.2540  การจัดท าบัญชีจะต้อง
ทราบถึงที่มาของรายได้  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น  
รวมถึงสินทรัพย์  หนี้สินและทุนของร้านโพธิ์ศิริ  อันมี
ผลต่องบการเงิน  ดังนั้น  กิจการทุกกิจการจึงต้องมี
การจัดท าบัญชี  เพ่ือท าให้กิจการทราบถึงผลการ
ด าเนินงานว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ 
จ านวนเท่าใด   
 ร้านโพธิ์ศิริประกอบธุรกิจในรูปแบบของ
การขายเครื่องสังฆภัณฑ์  ดังนั้น  ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษา
การจัดท าบัญชีของร้านโพธิ์ศิริ   โดยศึกษาการ
วิเคราะห์รายการค้าประจ าวัน  การบันทึกรายการใน
สมุดรายวันทั่วไป  ผ่านรายการไปยังบัญชีแยก
ประเภท  จัดท างบทดลอง  งบแสดงฐานะทาง
การเงิน  และงบก าไรขาดทุน   
   2.2 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 

 
   2.4 หลักการบัญช ี
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  
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สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่

 
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วนัสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
   2.11 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ใน
กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเพ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต     

3.  น าเสนอโครงการแก่คะกรรมการ 
 4.  แก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเนื้อหา 
 5.  สรุปการด าเนินงาน 
 6.  จัดท ารูปเล่ม  
 
 

4.  ผลการด าเนินงาน 
ร้านโพธิ์ศิร ิ
งบทดลอง 
วันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
 
ชื่อบัญช ี เลขที่

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน  
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
 

101 
301 
401 
501 

 

264,713 
 
 

283,186 

74 
 
 

26 

 
200,000 
347,900 

 
- 
- 

  547,900 - 547,900 - 
 

ร้านโพธิ์ศิริ 
งบก าไรขาดทุน 
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า          347,900.00 
ค่าใช้จ่าย 
 ซ้ือสินค้า  283,186.26 
ก าไรสุทธิ     64,713.74 
ร้านโพธิ์ศิริ 
งบดุล 
วันที่  31  พฤษภาคม  2558 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    264,713.74 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   264,713.74 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   200,000.00  
บวก ก าไรสุทธิ    64,713.74 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  264,713.74 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี  
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
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โครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  ซึ่งในการ
จัดท าบัญชีของร้านโพธิ์ศิร  ในระยะเวลา  3  เดือน  
เริ่มแต่เดือนมีนาคมได้ก าไรสุทธิ  22,767.89  บาท  
เดือนเมษายนได้ก าไรสุทธิ  43,288.03  บาท  และ
เดือนพฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ  64,713.74  บาท  
ดังนั้นก าไรสุทธิที่ได้  คือ  130,769.66   บาท  บวก
ทุนของนายชัยโรจน์  คือ  200,000 บาท  ได้ก าไร
ทั้งสิ้นคือ  330,769.66  บาท  

 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านโพธิ์ศิริ  
บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม
ต้องประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป  สมุดบัญชีแยก
ประเภท   งบก า ไรขาดทุนและต้องมี เอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของ  ร้านโพธิ์ศิริ  ได้บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง  
 

6.  กิตติกรรมประกาศ  
คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ

อาจารย์วัชราภรณ์  วังหอม  ที่ได้ให้ค าปรึกษา  
ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  ให้ความ
ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ  ด้วยความกรุณา
อย่างยิ่ง  และขอบพระคุณอาจารย์ปิยะรัตน์  โนน
เวียงแก  ที่ได้ให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่
ถูกต้องเป็นผลให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 

 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในวิชาการ
บัญชีที่ ให้ค าปรึกษากรุณาให้ความรู้ ในการท า
โครงการวิชาชีพ  และขอบพระคุณเจ้าของร้านโพธิ์ 
ศิริที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดท าบัญชีของร้าน
โดยเสร็จสมบูรณ์ 

 ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาส
ในการศึกษาและคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจและคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน  

และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้าน  ขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญช ี
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีสวนยางของนายล าดวน  งามนาศรี 
สุวรรณา  ไหลอุดี , อรวี  กวนฮางฮอง 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบัน  ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่
เกษตรกรทั่วประเทศไทยให้ความสนใจต้องการปลูก
เป็นอย่างมาก  และรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมการปลูก
ยางพาราในทุกภาคของประเทศ  นับตั้งแตภ่าคใต้  
ภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ  
และภาคกลาง  ด้วยเช่นกันนับเป็นพืชที่มีอนาคต
สดใส เนื่องจากทั่วโลกยังมีความจ าเป็นในการใช้
ยางพาราอยู่เป็นจ านวนมาก  ยางพารานับเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออก
ยางพารามากเป็นอันดับ  1  ของโลกครองส่วนแบ่ง
การตลาดเกือบ  1  ใน  3  ด้วยศักยภาพการเป็น
แหล่งวัตถุดิบที่เป็นข้อได้เปรียบประเทศคู่แข่งและ
การมีแรงงานจ านวนมากท าให้อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาททั้งในแง่
ของการส่งออกและการจ้างงาน  ด้านการส่งออก
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางก็มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงในล าดับต้น  ๆ  ของการส่งออกสินค้า
การเกษตรของไทย 
 แต่โดยส่วนมากผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรส่วน
ใหญ่มักจะเป็นชาวบ้านซึ่งมักจะไม่มีความรู้ 
ทางด้านบัญชี ดังนั้นจึงไม่เห็นความส าคัญของการท า
บัญชีแต่เนื่องจากการเกษตรเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่
ต้องมีการจัดท าบัญชีเพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงิน 
 ดั ง นั้ น   ค ณ ะ ผู้ จั ด ท า จึ ง ไ ด้ ม อ ง เ ห็ น
ความส าคัญในการจัดท าบัญชี  จึงได้น าสวนยางของ 
นายล าดวน  งามนาศรี  บ้านเลขที่  265  หมู่  8  
บ้านนาจาน  ต าบลบ้านเอ้ือง  อ าเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม  มาด าเนินการจัดท าบัญชีให้เป็น
ระบบ  เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกิจการ 

 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

ในปัจจุบัน  ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่
เกษตรกรทั่วประเทศไทยให้ความสนใจต้องการปลูก
เป็นอย่างมาก  และรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมการปลูก
ยางพาราในทุกภาคของประเทศ  นับตั้งแตภ่าคใต้  
ภาคตะวั น ออก   ภ าคตะวั น ออก เ ฉี ย ง เ หนื อ  
ภาคเหนือ  และภาคกลาง  ด้วยเช่นกันนับเป็นพืชที่มี
อนาคตสดใส เนื่องจากท่ัวโลกยังมีความจ าเป็นในการ
ใช้ยางพาราอยู่เป็นจ านวนมาก  ยางพารานับเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออก
ยางพารามากเป็นอันดับ  1  ของโลกครองส่วนแบ่ง
การตลาดเกือบ  1  ใน  3  ด้วยศักยภาพการเป็น
แหล่งวัตถุดิบที่เป็นข้อได้เปรียบประเทศคู่แข่งและ
การมีแรงงานจ านวนมากท าให้อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาททั้งในแง่
ของการส่งออกและการจ้างงาน  ด้านการส่งออก
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางก็มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงในล าดับต้น  ๆ  ของการส่งออกสินค้า
การเกษตรของไทย 
 แต่โดยส่วนมากผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรส่วน
ใหญ่มักจะเป็นชาวบ้านซึ่งมักจะไม่มีความรู้ 
ทางด้านบัญชี ดังนั้นจึงไม่เห็นความส าคัญของการท า
บัญชีแต่เนื่องจากการเกษตรเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่
ต้องมีการจัดท าบัญชีเพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงิน 
 ดั ง นั้ น   ค ณ ะ ผู้ จั ด ท า จึ ง ไ ด้ ม อ ง เ ห็ น
ความส าคัญในการจัดท าบัญชี  จึงได้น าสวนยางของ 
นายล าดวน  งามนาศรี  บ้านเลขที่  265  หมู่  8  
บ้านนาจาน  ต าบลบ้านเอ้ือง  อ าเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม  มาด าเนินการจัดท าบัญชีให้เป็น
ระบบ  เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกิจการ 
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2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของสวนยางของนาย
ล าดวน  งามนาศรี 

ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าบัญชี  เพ่ือให้ทราบถึงที่มาของรายได้
และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหากิจการจะมี เอกสารหลักฐานที่ สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ือให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน 

สวนยา งของนายล า ดวน   ง ามนาศรี  
บ้านเลขที่  265  หมู่  8  บ้านนาจาน  ต าบลบ้าน
เอ้ือง  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม    
   2.2 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญชี 
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  
 
สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
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คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
 
 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
   2.11 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  แก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเนื้อหา 

3.  สรุปการด าเนินงาน 
4.  การจัดท ารูปเล่ม 

 
4.  ผลการด าเนินงาน 

สวนยางของนายล าดวน  งามนาศรี 
งบทดลอง 

วันที่ 30  มิถุนายน  2558 
ชื่อบัญช ี เลขที่

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน–ล าดวน 
ขายยาง 
ซื้อน้ ากรด 
ค่าพาหนะ 
ซื้อปุ้ย 
ซื้ออุปกรณ ์

101 
301 
401 
501 
502 
503 
504 

228,250 
 
 

480 
2,100 

20,000 
250 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
200,000 
51,080 

 
 
 

 

 
- 
- 

  251,080 - 251,080 - 
สวนยางนายล าดวน  งามนาศรี 

งบดุล 
วันที่  30  มิถุนายน  2558 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    228,250.- 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   228,250.- 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   200,000.- 
บวก ก าไรสุทธิ    28,250.- 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  228,250.- 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการจดัท าโครงการนี ้ ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบตัิจริงในขัน้ตอนการจดัท าบญัชีและได้
ศกึษาเรืองรูปแบบการลงบญัชีที่เหมาะสมกบัโครงการดงันี ้ 
มีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานทางบญัชีทเีหมาะสมซึง่
ในการจดัท าบญัชีสวนยางของนายล าดวน  งามนาศรี  ใน
ระยะเวลา  3  เดือน เดอืนเมษายนกิจการมีผลก าไรสทุธิ 
คือ  13,440 บาท  เดือนพฤษภาคมได้ก าไรสทุธิ 34,970  
บาท  เดือนมิถนุายนได้ก าไรสทุธิ  28,250  บาท  ดงันัน้  
ก าไรสทุธิที่ได้  คือ  76,660  บาท  บวกทนุของนายล าดวน  
งามนาศรี  คือ  200,000  บาท  ได้ก าไรสทุธิทัง้สิน้คือ  
276,660  บาท 

 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ
อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
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ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณร้านต้นตาลการเกษตร  ที่ให้
ข้อมูลร้านและอ านวยความสะดวก  ให้กับผู้จัดท า
โครงการ  

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญชี 
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีของร้านบุญเทียมก่อสร้าง 
ทิพย์สุดา  นิที , ธิดารัตน์  สีลู่ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

 ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าบัญชีเพ่ือให้ทราบถึงที่มาของรายได้  
และค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหากิจการจะมี เอกสารหลักฐานที่ สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ือให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน 

จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี       
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  ซึ่งในการ
จัดท าบัญชีของร้านบุญเทียมก่อสร้าง  ในระยะเวลา  
3  เดือน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม  ได้ก าไรสุทธิ  
26,883  บาท  เดือนเมษายน  ได้ก าไรสุทธิ  81,898  
บาท  และเดือนพฤษภาคม  ได้ก าไรสุทธิ  140,546  
บาท  ดังนั้นก าไรสุทธิที่ได้  คือ  249,327  บาท  
บวกทุนของนายณรงค์เดช  คือ  200,000  บาท   
ได้ก าไรทั้งสิ้น  คือ  449,327  บาท  

สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านบุญเทียม
ก่อสร้าง  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องรูปแบบการลงบัญชีที่
เหมาะสมต้องประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป  สมุด
บัญชีแยกประเภท  งบก าไรขาดทุนและต้องมีเอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านบุญเทียมก่อสร้าง  ได้บันทึกบัญชีได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่าง
ถูกต้อง  

 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าบัญชี  เพ่ือท าให้ทราบถึงที่มาของรายได้
และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจนสินทรัพย์  
หนี้สินและทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหากิจการจะมี เอกสารหลักฐานที่ สามาร ถ
ตรวจสอบได้ที่มาที่ไปของกิจการ  ดังนั้น  กิจการจึง
ต้องมีการจัดท าบัญชีเพ่ือท าให้กิจการทราบถึงผลการ
ด าเนินงานของกิจการว่าได้ก าไรหรือขาดทุน 

การจัดท าบัญชีจะต้องทราบถึงที่มาที่ไปของ
สินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น   
ดังนั้น  กิจการทุกกิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี  
เพ่ือท าให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานและ
หลักฐานทางด้านการเงินของกิจการ  สามารถน าไป
วิเคราะห์จัดท างบการเงินของกิจการ  ว่ามีสถานะ
เป็นอย่างไร  เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกิจการ
สามารถแก้ไขและตรวจสอบได้ 

เนื่องจากกิจการร้านบุญเทียมก่อสร้างเป็น
ร้านของนายณรงค์เดช  บุญเทียม  ที่เปิดกิจการ
ร้านค้าขายอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดเล็กในชุมชน  ตั้งอยู่
ที่บ้านค าสะอาด  บ้านเลขท่ี  168  ม.9  ต.นาค า  
อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  ซึ่งไม่มีการบันทึกบัญชีที่
ถูกต้องมีเพียงรายรับ-รายจ่ายธรรมดา  จึงท าให้ไม่
ทราบผลการด าเนินงานของร้านค้า  คณะผู้จัดท าจึง
เห็นปัญหาจากการท าบัญชีไม่ถูกต้องของร้านบุญ
เทียมก่อสร้าง  จึงได้น าความรู้ความสามารถที่เรียน
มาเพ่ือจัดท าบัญชีร้านบุญเทียมก่อสร้างให้เป็นระบบ
และถูกต้องตามหลักการบัญชี 
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2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านบุญเทียมก่อสร้าง 
 ในปัจจุบันร้านบุญเทียมก่อสร้าง  เป็นร้าน
ขนาดเล็กในชุมชน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  3  เดือน 
มิถุนายน  พ.ศ.  2545  โดยมีเจ้าของกิจการคือ  
นายณรงค์เดช  บุญเทียม  ตั้งอยู่  ณ  บ้านเลขที่  
168  หมู่  9  ต.นาค า  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม 
การขายอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นตัวเลือกที่หลายคนไม่
ควรมองข้าม  โดยเฉพาะสิ่งจ าเป็นและที่ส าคัญ  เช่น  
ของใช้ในการสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้าน  เช่น  ตะปู  
สังกะสี  อิฐบล็อค  ปูนซีเมนต์  ท่อพีวีซี  กรวด หิน  
เหล็ก  สีทาบ้าน  กระเบื้องปูพ้ืน  แปลงทาสี  เชือก  
ฯลฯ  ช่วงเวลาที่ขาย  การขายจะขายในเวลา 08.00  
น. - 18.00  น.  เป็นร้านค้าขนาดเล็กในการท าธุรกิจ        
สิ่งส าคัญที่เจ้าของกิจการต้องการมากที่สุด  คือผล
ประกอบการหรือที่เราเรียกว่า  ก าไร  แต่การที่จะให้
ได้มาซึ่งก าไรที่เราต้องการนั้น  กล่าวได้ว่าไม่ได้ง่าย
อย่างที่ใครหลายคนคาดคิด  ต้องมีองค์ประกอบใน
หลาย  ๆ  ด้านด้วยกัน  โดยเฉพาะธุรกิจประเภทขาย
อุปกรณ์ก่อสร้าง  

 การจัดท าบัญชีจะต้องทราบถึงที่มาที่ไป
ของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจน
สินทรัพย์ หนี้สิน  และทุน  ของร้านบุญเทียมก่อสร้าง  
ดังนั้น  กิจการทุกกิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี  
เพ่ือท าให้กิจการทราบถึงผลการค านวณและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของกิจการนั้น  และสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงานทางบัญชีของกิจการว่ามีสินทรัพย์  
หนี้ สิ น   ทุ น   ร า ย ได้ และค่ า ใ ช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น    
สามารถน าไปวิเคราะห์จัดท างบการเงินของกิจการ  
ว่ามีสถานะเป็นอย่างไร  เมื่อเกิดปัญหาหรือ
ข้อผิดพลาดกิจการสามารถแก้ไขและตรวจสอบได้ 
   2.2 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญชี 
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 
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การวิเคราะห์รายการค้า (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าท่ีเกิดข้ึนว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่เพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าท่ีเกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากท่ีวิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 
   2.11 งบก าไรขาดทุน  

เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 

ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  รวบรวมรายการซื้อสินค้าและรายการ
ขายสินค้าแต่ละวันเพื่อน ามาวิเคราะห์รายการค้า 
 2.  บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป 

3.  ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท 
 4.  การจัดท างบทดลอง 
 5.  การจัดท างบก าไรขาดทุน 
 6.  การจัดงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 
ร้านบุญเทียมก่อสร้าง 
งบทดลอง 
วันที ่31  พฤษภาคม  2558 
ชื่อบัญชี เ ล ข ที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน  
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
 

101 
301 
401 
501 
 

340,546 
 
 
265,420 

- 
 
 
- 

 
200,000 
405,966 

 
- 
- 

  605,966 - 605,966 - 
 
ร้านบุญเทียมก่อสร้าง 
งบก าไรขาดทุน 
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า          405,966 
ค่าใช้จ่าย 
 ซ้ือสินค้า  265,420 
ก าไรสุทธิ    140,546 
ร้านบุญเทียมก่อสร้าง 
งบดุล 
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วันที่  31  พฤษภาคม  2558 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    340,546 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   340,546 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   200,000  
บวก ก าไรสุทธิ   140,546 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  340,546 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี       
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  ซึ่งในการ
จัดท าบัญชีของร้านบุญเทียมก่อสร้าง  ในระยะเวลา  
3  เดือน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม  ได้ก าไรสุทธิ  
26,883  บาท  เดือนเมษายน  ได้ก าไรสุทธิ  81,898  
บาท          และเดือนพฤษภาคม  ได้ก าไรสุทธิ  
140,546  บาท  ดังนั้นก าไรสุทธิที่ได้  คือ  249,327  
บาท  บวกทุนของนายณรงค์เดช  คือ  200,000  
บาท  ได้ก าไรทั้งสิ้น  คือ  449,327  บาท  

สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านบุญเทียม
ก่อสร้าง  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องรูปแบบการลงบัญชีที่
เหมาะสมต้องประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป  สมุด
บัญชีแยกประเภท  งบก าไรขาดทุนและต้องมีเอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านบุญเทียมก่อสร้าง  ได้บันทึกบัญชีได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่าง
ถูกต้อง  
 

6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ
อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณร้านบุญเทียมก่อสร้าง   
ที่ให้ข้อมูลของกิจการในการด าเนินงาน  และอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้จัดท าโครงการ  ขอขอบพระคุณ 
บิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสในการศึกษา  และคอยให้
ก าลังใจในการท าโครงการตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณ
เพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกันท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้
ก าลังใจซึ่งกันและกัน   และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ  
ด้านขอขอบพระคุณไว้     ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญช ี
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีของร้านลีโอเบียร ์
ชลธิชา  ดาเชิงเขา , นุสรา  โทรัตน์ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 ในสถานการณ์  ปัจจุบันการท าบัญชีของ
กิจการมีความจ าเป็นอย่างมาก  เพราะท าให้กิจการ
ได้ทราบถึงที่มาของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  และสามารถน าไปวิเคราะห์
จัดท างบการเงินของกิจการ  ว่ามีสถานะอย่างไร  
เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกิจการสามารถแก้ไข
และตรวจสอบได้ 
 การท าบัญชี ให้แก่ร้ านลี โอเบียร์ เ พ่ือให้
ผู้บริหารได้เห็นประโยชน์ของการจัดท าบัญชี   การ
รับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการประกอบธุรกิจ  จ าเป็นต้องมีการจัดท าบัญชี  
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการ
ด าเนินงาน  และฐานะทางการเงินของกิจการ  
รวมถึงสภาพคล่องทางการเงิน 

ร้านลีโอเบียร์ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่  233  หมู่  2  
ต าบลโพนสว่าง  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  
48150  คณะผู้จัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง
และเหมาะสมตามขั้นตอน  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
กิจการร้านลีโอเบียร์ต่อไป 

 
 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

ในการด าเนินกิจการหากไม่มีการจัดท าบัญชีที่
เหมาะสมจะท าให้ไม่ทราบถึงที่มาของรายได้และ
ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น  รายรับ -
รายจ่าย  และทุนของกิจการอันมีผลต่อการท างบ
การเงิน  เมื่อพบปัญหากิจการไม่มี เอกสารหรือ
หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้อาจจะท าให้การจัดท า
บัญชีไม่เป็นระบบเนื่องจากกิจการร้านลีโอเบียร์เป็น
ร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน  ซึ่งเจ้าของกิจการได้เก็บ

เพียงเอกสารบางส่วนและไม่มีการบันทึกที่เป็นระบบ  
จึงท าให้เกิดปัญหาภายในกิจการเพราะกิจการไม่ทราบ
ถึงฐานะทางการเงินและที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น  เพ่ือตรวจสอบข้อผิดพลาดและควบคุมดูแล
สินทรัพย์ของกิจการจึงได้ด าเนินการจัดท าบัญชีให้ร้าน
ลีโอเบียร์ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่  233  หมู่  2  ต าบลโพน
สว่าง  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  48150  
คณะผู้จัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่ถูกต้องและ
เหมาะสมตามขั้นตอน  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
ร้านลีโอเบียร์ต่อไป 

 

2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านลีโอเบียร ์

ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าบัญชี  เพ่ือให้ทราบถึงที่มาของรายได้
และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหากิจการจะมี เอกสารหลักฐานที่ สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ือให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน 

เนื่องจากกิจการร้านลีโอเบียร์ เป็นธุรกิจ
ส่วนตัวเป็นกิจการของครอบครัวช่ วยกันบริหาร
จัดการตั้งอยู่  ณ  บ้านเลขที่  233  หมู่  2  บ้านโพน
สว่าง  ต าบลโพนสว่าง  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัด
นครพนม  ก่อนจะมาประกอบอาชีพค้าขายได้
ประกอบอาชีพท านา  ซึ่งการท านาก็ท าได้แค่ปีละครั้ง  
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ทางครอบครัวจึงได้ปรึกษาตกลงท าธุรกิจส่วนตัวเป็น
ธุรกิจเกี่ยวกับการขายของร้านลีโอเบียร์  ก่อตั้งเมื่อ
วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.2536  ได้จดทะเบียน
พาณิชย์เพื่อขายของโดย  นายสนิท   ทุมพลแก  เมื่อ
วันที่  23   กันยายน พ.ศ.2536  ได้ขอใบอนุญาตตั้ง
ร้านค้าขายของช าซึ่งทางครอบครัวช่วยกันดูแล
กิจการ 
   2.2 ความหมายของการบัญชี 

การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 
การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญชี 
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 

 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
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ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 

 
 
 

   2.11 งบก าไรขาดทุน  
เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน

กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  แก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเนื้อหา 

3.  สรุปการด าเนินงาน 
4.  การจัดท ารูปเล่ม 

 
4.  ผลการด าเนินงาน 

ร้านลีโอเบียร์ 
งบทดลอง 

วันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
ชื่อบัญช ี เลขที่

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
เจ้าหนี ้
ทุน  
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
ค่าสา 
ธารณูปโภค 
 

101 
201 
301 
401 
501 
502 

 

174,182 
3,100 

 
 

84,312 
4,042 

- 
- 

  
- 
- 

  265,636 -  - 
 

ร้านลีโอเบียร์ 
งบก าไรขาดทุน 

สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า           67,743.00 
ค่าใช้จ่าย 
 ซ้ือสินค้า   13,812.65 
ก าไรสุทธิ     53,930.35 
                       ร้านลีโอเบียร์ 

งบดุล 
วันที่  31  พฤษภาคม  2558 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    353,930.65 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   353,930.65 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   300,000.00 
บวก ก าไรสุทธิ    53}930.35 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  353}930.35 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จาการจัดท าบัญชีให้กับร้านลีโอเบียร์  ท าให้
ไดร้ับรู้ถึงหลักการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
การแยกประเภท  การจัดท างบทดลอง  งบก าไร
ขาดทุน  งบดุลที่ถูกต้องด้วยการปฏิบัติจริง  
 สรุปผลการด าเนินงาน  การท าบัญชีให้กับ
ร้านลีโอเบียร์ในระยะเวลา  3  เดือน  เริ่มตั้งแต่     
เดือนมีนาคมได้ก าไรสุทธิคือ  4,208  บาท  เดือน
เมษายนได้ก าไรสุทธิคือ  27,282  บาท  และ 
เดือนพฤษภาคมได้ก าไรสุทธิคือ  1,903  บาท 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ
อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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ขอขอบพระคุณร้านต้นตาลการเกษตร  ที่ให้
ข้อมูลร้านและอ านวยความสะดวก  ให้กับผู้จัดท า
โครงการ  

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญชี 
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญชีของร้านกิติพงษ์พาณิชย์ 
นริศรา  สิงห์งอย , สุธิณี  เขียวสังข์ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

ในการด าเนินกิจการร้านค้ามีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดบัญชีเพ่ือให้ทราบถึงท่ีมาของรายได้และ   
ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ที่ เกิดขึ้นตลอดจน  สินทรัพย์  
หนี้สิน  และทุน  มีผลต่อการจัดท างบการเงินเมื่อพบ
ปัญหาของกิจการจะมีเอกสารหลักฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนั้น  กิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชี
เพ่ือให้กิจการทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ
ว่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุน  

จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับคือได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี  
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  ซึ่งในการ
จัดท าบัญชีของร้านต้นตาลการเกษตร  ในระยะเวลา  
3  เดือน  เริ่มแต่เดือนมีนาคมได้ก าไรสุทธิ  44,660  
บาท  เดือนเมษายนได้ก าไรสุทธิ  54,400  บาท  
และเดือนพฤษภาคมได้ก าไรสุทธิ  60,500  บาท  
ดังนั้น  ก าไรสุทธิที่ได้  คือ  159,560  บาท  บวก
ทุน-ร้านต้นตาลการเกษตร  คือ 300,000  บาท  ได้
ก าไรทั้งสิ้นคือ  459,560  บาท  

 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านต้นตาล
การเกษตร  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง  รูปแบบการ
ลงบัญชีที่เหมาะสมต้องประกอบด้วยสมุดรายวัน
ทั่วไป  สมุดบัญชีแยกประเภท  งบก าไรขาดทุนและ
ต้องมีเอกสารแบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  
บิลเงินสดและใบส าคัญแทนใบเสร็จรับเงินและต้องมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านต้นตาลการเกษตร  ได้บันทึกบัญชีได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่าง
ถูกต้อง  

 

 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้การด าเนิน
ธุรกิจมีวิธีการในการด าเนินธุรกิจได้หลายรูปแบบ  ไม่
ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิต  ธุรกิจการค้า  ธุรกิจบริการ
ต่าง  ๆ  ขึ้นอยู่กับปัจจุบันและความพร้อมของแต่ละ
บุคคล  หากมีเงินทุนจ ากัดก็อาจจะด าเนินธุรกิจขนาด
เล็กในลักษณะของธุรกิจเจ้าของคนเดียว  ไม่มีความ
ซับซ้อนมากนัก  หรือหากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินมากก็
อาจจะเป็นธุรกิจในลักษณะของห้างหุ้นส่วนบริษัทที่
ต้องมีการลงทุนสูง 

ดังนั้น  คณะผู้จัดท าจึงได้น าเอกสาร  ร้านกิติ
พงษ์พาณิชย์มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการจัดท าโครงการ
ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือ  น าความรู้เกี่ยวกับบัญชี
ที่ได้เรียน  มาจัดท างบการเงินไม่ว่าจะเป็น  งบทดลอง        
งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุน  เพ่ือให้
ร้านได้มีบัญชีที่เป็นระบบและได้รับมาตรฐานสามารถ
ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานว่ามีก าไรหรือ
ขาดทุนเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจต่อไป 

ร้านกิติพงษ์พาณิชย์  ตั้งร้านขึ้นที่บ้านยางงอย  
บ้านเลขท่ี  189  หมู่ที่  3  ต.ศรีสงคราม 
อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  และตั้งข้ึนเมื่อวันที่  12  
มกราคม 2555  เป็นร้านขายของช า  การจัดท าบัญชี
จะต้องทราบถึงที่มาของรายได้  ค่าใช้จ่ายต่างๆที่
เกิดข้ึนรวมถึง  สินทรัพย์ หนี้สิน  และทุน  ของร้านกิติ
พงษ์พาณิชย์  อันมีผลต่องบการเงิน  ดังนั้น  กิจการ
ทุกกิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชีเพ่ือท าให้กิจการ
ทราบถึงผลการด าเนินงาน  ว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  
ลูกหนี้เจ้าหนี้  จ านวนเท่าใด 
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2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
   2.1 ประวัติความเป็นมาของร้านกิติพงษ์พาณิชย์ 

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้การด าเนิน
ธุรกิจมีวิธีการในการด าเนินธุรกิจได้หลายรูปแบบ  ไม่
ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิต  ธุรกิจการค้า  ธุรกิจบริการ
ต่าง  ๆ  ขึ้นอยู่กับปัจจุบันและความพร้อมของแต่ละ
บุคคล  หากมีเงินทุนจ ากัดก็อาจจะด าเนินธุรกิจขนาด
เล็กในลักษณะของธุรกิจเจ้าของคนเดียว  ไม่มีความ
ซับซ้อนมากนัก  หรือหากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินมากก็
อาจจะเป็นธุรกิจในลักษณะของห้างหุ้นส่วนบริษัทที่
ต้องมีการลงทุนสูง 

ดังนั้น  คณะผู้จัดท าจึงได้น าเอกสาร  ร้านกิติ
พงษ์พาณิชย์มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการจัดท าโครงการ
ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือ  น าความรู้เกี่ยวกับบัญชี
ที่ได้เรียน มาจัดท างบการเงินไม่ว่าจะเป็น  งบทดลอง      
งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุน  เพ่ือให้
ร้านได้มีบัญชีที่เป็นระบบและได้รับมาตรฐานสามารถ
ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานว่ามีก าไรหรือ
ขาดทุนเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจต่อไป 
 ร้านกิติพงษ์พาณิชย์  ตั้งร้านขึ้นที่บ้านยาง
งอย  บ้านเลขที่  189  หมู่ที่  3  ต.ศรีสงคราม   
อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  และตั้งขึ้นเมื่อวันที่  12  
มกราคม 2555  การจัดท าบัญชีจะต้องทราบถึงที่มา
ของราย ได้   ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆที่ เ กิ ดขึ้ น รวมถึ ง  
สินทรัพย์ หนี้สิน  และทุน  ของร้านกิติพงษ์พาณิชย์  
อันมีผลต่อ 
งบการเงิน  ดังนั้น  กิจการทุกกิจการจึงต้องมีการ
จั ดท าบัญชี เ พ่ื อท า ให้ กิ จกา รทราบถึ งผลการ
ด าเนินงาน  ว่ามีรายได้  ค่าใช้จ่าย  ลูกหนี้เจ้าหนี้  
จ านวนเท่าใด 

 

 
 
 
 
 

   2.2 ความหมายของการบัญชี 
การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 

การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียว 
ข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปลความหมาย
ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
   2.3 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.4 หลักการบัญช ี
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
   2.5 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
 3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
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 5.  ค่าใช้จ่าย 
 
 
 
   2.6 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.7 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.8 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  

สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.9 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.10 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 

   2.11 งบก าไรขาดทุน  
เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน

กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเพ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

3.  สอบถามข้อมูลจากกิจการ 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูล 
 5.  การจัดท ารูปเล่ม 
4.  ผลการด าเนินงาน 

ร้านกิติพงษ์พาณิชย์ 
งบทดลอง 

วันที่ 31  กรกฎาคม  2558 
ชื่อบัญช ี เลขที่

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ทุน  
ขายสินค้า 
ซื้อสินค้า 
 

101 
301 
401 
501 

 

353,930 
 
 

13,812 

3
5 
 
 
6
5 

 
300,000 
67,743 

 
- 
- 

  367,74
3 

- 367,743 - 

 
ร้านกิติพงษ์พาณิชย์ 
งบก าไรขาดทุน 
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  กรกฎาคม  2558 
รายได้:- 

ขายสินค้า           67,743.00 
ค่าใช้จ่าย 
 ซ้ือสินค้า   13,812.65 
ก าไรสุทธิ     53,930.35 
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                   ร้านกิติพงษ์พาณิชย์ 
งบดุล 
วันที่  31  กรกฎาคม  2558 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    353,930.65 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   353,930.65 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   300,000.00 
บวก ก าไรสุทธิ    53}930.35 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  353}930.35 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการท าโครงการนี้  ผลที่ได้รับ  คือ  ได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการจัดท าบัญชี
และได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสมกับ
โครงการได้  ดังนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการ
ด าเนินงานทางบัญชีรูปแบบการลงบัญชีที่เหมาะสม  
ซึ่งในการจัดท าบัญชีของร้านกิติพงษ์พาณิชย์  ใน
ระยะเวลา  3  เดือน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมได้
ก าไรสุทธิ  20,352  บาท  เดือนมิถุนายนได้ก าไรสุทธิ  
38,119  บาท  เดือนกรกฎาคมได้ก าไรสุทธิ  
53,930.35  บาท  ดั้งนั้น  ก าไรสุทธิที่ได้  คือ  
112,401.35  บาท  บวกทุนของนายกิติพงษ์  คือ  
200,000  บาทได้ก าไรสุทธิทั้งสิ้นคือ  312,401.35  
บาท 
 สรุปผลการด าเนินงาน  คือ  ร้านกิติพงษ์
พาณิชย์  บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องการลงบัญชีที่ ไม่
เหมาะสมต้องประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป  บัญชี
แยกประเภท  งบก าไรขาดทุน  และต้องมีเอกสาร
แบบฟอร์มประกอบด้วย  2  แบบ  คือ  บิลเงินสด
และ ใบส า คัญแทน ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ นแล ะต้ อ งมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้เปิดให้ผู้จัดท า
บัญชีของร้านกิติพงษ์พาณิชย์  ได้บันทึกบัญชีได้
ถูกต้องตามขั้นตอนและสามารถบันทึกบัญชีได้อย่าง
ถูกต้องตามข้ันตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ
อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณร้านต้นตาลการเกษตร  ที่ให้
ข้อมูลร้านและอ านวยความสะดวก  ให้กับผู้จัดท า
โครงการ  

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ
ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญชี 
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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การจัดท าบัญขีร้านขุนพินิจการค้า 
จตุพร  บุพศิริ , ประกายแก้ว  ทะโคดา 

สาขาวิชาพาณิชยกรรม (การบัญชี)   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 ในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ หากไม่มีการจัดท า
บัญชี จะท า ให้ กิ จ การ ร้ านค้ า ไม่ ท ราบผลการ
ด าเนินงานและรายรับ – รายจ่ายของร้านค้า  และ
ความมั่นคงของธุรกิจโดยในการจัดท าบัญชีของ
ร้านค้านั้นจะต้องบันทึกรายการต่าง ๆ ทึ่เกิดขึ้นแล้ว
ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้นั้นจะสามารถจัดท าเป็นรายการ
ทางการเงินได ้
 การจัดท าบัญชีจะท าให้ทราบถึงที่มาของ
รายได้และค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นตลอดจน
สินทรัพย์หนี้สินของกิจการอันมีผลต่อการท างาน  งบ
การเงินเมื่อมีปัญหาสามารถตรวจสอบเอกสารหรือ
หลักฐานทางการเงินได ้
 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
ในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ หากไม่มีการจัดท าบัญชีจะ
ท าให้กิจการร้านค้าไม่ทราบผลการด าเนินงานและ
รายรับ – รายจ่ายของร้านค้า  และความมั่นคงของ
ธุรกิจโดยในการจัดท าบัญชีของร้านค้านั้นจะต้อง
บันทึกรายการต่าง ๆ ทึ่เกิดขึ้นแล้วข้อมูลที่ได้บันทึก
ไว้นั้นจะสามารถจัดท าเป็นรายการทางการเงินได ้
 การจัดท าบัญชีจะท าให้ทราบถึงที่มาของ
รายได้และค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นตลอดจน
สินทรัพย์หนี้สินของกิจการอันมีผลต่อการท างาน  งบ
การเงินเมื่อมีปัญหาสามารถตรวจสอบเอกสารหรือ
หลักฐานทางการเงินได ้

 

2.  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง 
 เมื่อมีการจัดท าโครงการขึ้นจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายความเป็นมา 
ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จึงได้น าเสนอ  ความรู้เกี่ยวกับ
รายการที่มีความเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 

 2.1 ความหมายของการบัญชี 
การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก 

การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งส าคัญ
ในรูปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน รวมทั้งการแปล
ความหมายของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
 2.2 ความส าคัญของการบัญชี 

1) เพ่ือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
อย่างใกล้ชิดและเม่ือปรากฏข้อบกพร่องอย่างใดอย่าง
หนึ่งกอ็าจแก้ไขได้ทันท ี 

2) เพ่ือช่วยให้เจ้าของกิจการน าข้อมูล
ทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

3) เพ่ือช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการ  

4) เพ่ือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ
ในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา กิจการมีกาไรหรือขาดทุน  

5) เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมทุนหรือลดทุน 
ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือขยายกิจการ  

6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าคัญในการค านวณ
ภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

7) เพ่ือให้บุคคลภายนอกใช้ในการอ้างอิง
ประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ 
   2.3 หลักการบัญช ี
 1. การเก็บรวบรวม 
 2. การจดบันทึก 
 3. การจ าแนก 
 4. การสรุปผล 
 5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย 
    2.4 ประเภทของการบัญชี 
 1. สินทรัพย์ 
 2.  หนี้สิน 
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          3.  ส่วนของเจ้าของ 
 4.  รายได้ 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
 
   2.5 การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business 
Transaction Analysis) หมายถึง การพิจารณา 
ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงเป็นจ านวนเท่าใด 
   2.6 สมุดรายวันทั่วไป  

สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีเล่มแรกที่มีไว้
ส าหรับบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยบันทึกเกี่ยวกับ
ชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อเครดิต หลังจากที่วิเคราะห์
รายการขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมจ านวนเงินเมื่อบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการในสมุดบันทึกขั้นต้น
แล้วจะต้องผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภทในขั้นต่อไป 
   2.7 บัญชีแยกประเภท  

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดบันทึก
รายการขั้นปลายซึ่งต่อจากการบันทึกในสมุดรายวัน
ขั้นต้นและเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทต่างๆ 
เป็นหมวดหมู่ไว้ในเล่มเดียวกัน  
สมุกบัญชีแยกประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และสมุดบัญชีแยก
ประเภทย่อย 
   2.8 งบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบที่จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบ
บัญชีคู ่
   2.9 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงถึง
ฐานะทางเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด หรือวันที่
จัดท างบดุลนั้น บัญชีที่แสดงในงบดุล ได้แก่ บัญชี
ประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนหรือส่วนของ
เจ้าของ 

 
 

   2.10 งบก าไรขาดทุน  
เป็นงบก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ใน

กิจการ ไม่ใช่รูปแบบที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทุกบัญชีจึงไมมีราย 
ละเอียดประกอบงบการเงิน กิจการจะใช้ประโยชน์
จากงบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้นเ พ่ือวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน  
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชี 
 2.  แก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเนื้อหา 

3.  สรุปการด าเนินงาน 
4.  การจัดท ารูปเล่ม 

 
4.  ผลการด าเนินงาน 
ร้านขุนพินิจการค้า 
งบทดลอง 
วันที ่31  พฤษภาคม  2558 
ชื่อบัญชี เ ล ข ที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด  
ลุกหนี ้
ทุน 
รายได้ 
ซื้อสินค้า 
ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ า 

101 
102 
301 
401 
501 
502 
503 

345,905 
3,730 
 
 
188,261 
7,961 
1,609 

- 
- 
 
- 

 
 
150,000 
397,466 

 

  547,466 - 547,466 - 
 
ร้านขุนพินิจการค้า 
งบก าไรขาดทุน 
สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31  พฤษภาคม  2558 
รายได้:- 

รายได้จากการขาย        397,466 
ค่าใช้จ่าย 
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 ซื้อสินค้า 188,261 
 ค่าไฟฟ้า      7,961 
 ค่าน้ า      1,609 
 รวมค่าใช้จ่าย  197,831 
ก าไรสุทธิ    199,635 
 
ร้านขุนพินิจการค้า 
งบดุล 

ณ  วันที ่31 พฤษภาคม  2558 
สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด    345,905 
ลูกหนี้      3,730 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   349,635 
 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน   150,000 
บวก ก าไรสุทธิ   199,635 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  349,635 
 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการท าโครงการจัดท าบัญชีร้านขุนพินิจ
การค้า  จากการด าเนินงานของกิจการมีผลก าไรสุทธิ  
คือ 
 เดือนมีนาคมมีผลก าไรคือ 104,751 บาท 
 เดือนเมษายนมีผลก าไรคือ 120,834 บาท 
 เดือนพฤษภาคมมีผลก าไรคือ 199,635 บาท 

 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า โครงการขอขอบพระคุณ
อาจารย์สาขาพาณิชยกรรม  (การบัญชี)  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ  
และให้ค าปรึกษาในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง  จึง
ท าให้โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาสใน
การศึกษา  และคอยให้ก าลังใจในการท าโครงการ

ตลอดจนเสร็จสิ้น  ขอบคุณเพ่ือน  ๆ  ที่ช่วยกัน
ท างานอย่างตั้งใจ  และคอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน      
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม
ให้ความช่วยเหลือในทุก  ๆ  ด้านขอขอบพระคุณไว้  
ณ  โอกาสนี้ 
  
7.  เอกสารอ้างอิง 
(1) เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์.  หลักการบัญช ี
ขั้นต้น  1.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.  
(2) ปราณี  สว่างวรรณ  และคณะ.  สมการ
บัญชี  และงบดุล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว,  2543. 
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รถตัดหญ้าอัตโนมตัิควบคุมด้วยระบบ GPS  
นายอภิรักษ์  มูลตีเสาร์ , นายวัชรินทร์ ฉลวยศรี , .นายธนชาติ  อินทริง 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

โครงการนี้เสนอรถตัดหญ้าอัตโนมัติควบคุม
ด้วยระบบ GPS ใช้มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนล้อ ใช้ไฟฟ้า
จากแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ควบคุมการเคลื่อนที่
ด้วยรีโมทคอนโทรล หลักการท างานเมื่อเรากดรีโมท
คอนโทรลจะส่งสัญญาณวิทยุไปยังเครื่องรับสัญญาณ
ซึ่งอยู่ในรถตัดหญ้า จากนั้นเครื่องรับสัญญาณจะท า
การถอดรหัสสัญญาณ จากนั้นส่งสัญญาณไปที่ส่วน
ควบคุมเพ่ือสั่งการให้มอเตอร์ไฟฟ้าท างาน โดยใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด12 โวลต์ จ านวน 2 ตัว ในการ
ขับเคลื่อน และใช้มอเตอร์อีก 1 ตัว ขนาด 12 โวลต์ 
ในการหมุนใบพัดตัดหญ้า โดยใบพัดตัดหญ้าสามารถ
ควบคุมให้หมุนหรือหยุดหมุนได้ตามต้องการ จากการ
ทดสอบรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าควบคุมระยะไกล 
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ารถตัดหญ้าสามารถ 
เดินหน้า - ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย –เลี้ยวขวา  โดยการ
ควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรล ซึ่งสามารถควบคุม
ระยะทางได้ถึง 1 กิโลเมตร    
 

 1.  บทน า 
เนื่องจากในปัจจุบันโรงเรียนมีเครื่องตัดหญ้า

แบบธรรมดาเป็นจ านวนมาก ทั้งแบบสะพายและแบบ
เข็น ซึ่งการใช้งานต้องแบกเครื่องและเดินเป็นเหตุท า
ให้ผู้ใช้งานเหนื่อยล้าอ่อนแรงง่าย ทางเราจึงมี
จุดประสงค์สร้างรถตัดหญ้าแบบบังคับด้วยรีโมท
คอนโทรลควบคุมด้วย GPS ขึ้นมาเพ่ือเหมาะสมกับ
การตัดพ้ืนสนามหญ้า สนามฟุตบอล ที่เป็นพื้นเรียบ 
และใช้งานได้มากข้ึน 

ดังนั้น สมาชิกในกลุ่มจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนา
รถตัดหญ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มาใช้ในการตัดหญ้า
ในโรงเรียน และช่วยตัดหญ้าได้เร็วขึ้น 

 

 

บล็อกไดอะแกรมของรีโมทคอนโทร 

 

จากรูปจะเห็นว่าส่วนประกอบของตัวส่ง
ประกอบด้วย ส่วนเข้ารหัส และส่วนส่งสัญญาณซึ่งใน
ที่นี้เป็นการส่งสัญญาณแบบอินฟราเรด ส่วนภาครับ
ประกอบด้วยตัวรับสัญญาณ ภาคถอดรหัสสัญญาณ 
และจากนั้นจะมีส่วนอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์ต่างๆ 

 
2.  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง รถตัดหญ้าอัตโนมัติ
โดยเบื้องต้นใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ควบคุมการท างานของระบบ โดยทฤษฎีที่เกี้ยวข้อง
กับโครงการ ดังนี้ 
 1 ทฤษฎีระบบควบคุมระยะไกล 
 2 รีเลย์และแมคเนติกส์คอนแทคเตอร์ 
 3 มอเตอร์ 
 4 แบตเตอรี่แห้ง 
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3.  การออกแบบ 
 ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงวัสดุและอุปกรณ์ แบบ
ในการสร้างและขั้นตอนการปฏิบัติงานรถตัดหญ้า
พลังงานไฟฟ้าควบคุมระยะไกล ซึ่งมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

�       

�               

      /   �          /       

                               

      �                  
            

            �      

       

    

 
            รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
  ในการศึกษาโครงการวิชาชีพเรื่องรถตัดหญ้า
พลังงานไฟฟ้าควบคุมระยะไกล  ครั้งนี้ คณะผู้จัดท า
ได้ก าหนดวิธีการสร้างรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า
ควบคุมระยะไกล 
มี 7 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 2  เก็บรวมรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 3  ออกแบบ/จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 

ขั้นตอนที่ 4  ด าเนินการสร้างและจัดเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 5  ด าเนินการตรวจสอบ/แก้ไข 
ขั้นตอนที่  6 สรุปผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่  7 จัดท ารูปเล่ม 
 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหา มีดังนี้ 
1.1 สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ 
รถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าควบคุมระยะไกล 
1.2  ศึกษาความเป็นไปได้ของการท ารถตัดหญ้า
พลังงานไฟฟ้าควบคุมระยะไกล 
1.3  ศึกษางานโครงงานที่มีผู้ศึกษาแล้ว 
1.4  รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้ค้นคว้า 
1.5  ท าการสังเคราะห์เอกสารและแนวโน้มการท า      
โครงงาน 
1.6  ไดข้้อสรุปร่วมกันคณะผู้จัดท า 
 
ขั้นตอนที่ 2  เก็บรวมรวมข้อมูล 
2.1  เก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
ต่างๆ 
2.2  ส ารวจอุปกรณ์ว่าหาซื้อได้ง่ายหรือไม่ 
2.3  ศึกษาราคาวัสดุในท้องถิ่น 
 
ขั้นตอนที่ 3  ออกแบบ/จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์   มี
ดังนี้ 
คณะผู้จัดท าวางแผนการด าเนินการ ไว้ 4 ขั้นตอน  มี
รายละเอียดดังนี้ 
3.1  ท าการออกแบบโดยการวาดโครงสร้างรถตัด
หญ้าพลังงานไฟฟ้าควบคุมระยะไกล 
3.2  ส ารวจอุปกรณ์ว่าหาซื้อได้ง่ายหรือไม่ 
3.3  ก าหนดงบประมาณในการด าเนินงาน 
3.4  ก าหนดอุปกรณ์ท่ีใช้ผลิตรถตัดหญ้าบังคับด้วย
รีโมทคอนโทรล 
 
ขั้นตอนที่ 4  ด าเนินการสร้างและจัดเก็บข้อมูล 
4.1 ค านวณเหล็กและตัดเหล็กท าโครงสร้าง 
4.2 เชื่อมโครงและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
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4.3 ใส่วัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อมาให้ครบ 
4.4 ตรวจสอบโครงสร้างที่ท าว่าถูกต้องตามแบบ
หรือไม่ 
4.5 ทดลองการท างานและจัดเก็บข้อมูล 
 
ขั้นตอนที่ 5  ตรวจสอบ/แก้ไข ปรับปรุง มีดังนี้ 
5.1  ทดลองรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าควบคุม
ระยะไกล 
5.2  ท าการบันทึกเก็บข้อมูล 
5.3  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึกษา 
5.4  ท าการทดลองอีกครั้ง 
5.5  บันทึกผลการทดลอง 
 
ขั้นตอนที่ 6  สรุปการด าเนินการ มีดังนี้ 
6.1.  น าผลที่ได้จากข้ันตอนที่ 4 มาท าการสรุปการ
ด าเนินการรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าควบคุมระยะไกล 
 
ขั้นตอนที่  7  จัดท ารูปเล่ม มีดังนี้ 
7.1  จัดท ารูปเล่มตามแบบฟอร์มที่ก าหนดของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ศรีสงคราม 
7.2  ส่งรูปเล่มที่สมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ 
7.3  ท าการแก้ไขรูปเล่มตามข้อเสนอแนะ/ตรวจสอบ
อีกครั้ง 
7.4  หากไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจัดท ารูปเล่มส่ง 3 เล่ม
พร้อมทั้งแผ่น CD 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 

เมื่อสร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแล้ว 
ก็ได้น ามาทดสอบการท างานว่าสามารถท างานได้ตามท่ี
ออกแบบไว้หรือไม่ เพื่อดูผล ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง 
และความแม่นย าในการควบคุมด้วยรีโมท 

จากการออกแบบและสร้างเครื่องตัดหญ้าควบคุม
ด้วยรีโมทคอนโทรล  ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ารถตัด

หญ้าสามารถ เดินหน้า - ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย – โดยการใช้
เลี้ยวขวา  โดยการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรล และการขับ
เคลื่อนที่โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่
ขนาด 12 โวลต์ ผลการทดลองในรายละเอียดต่างๆมี
ดังต่อไปนี้ 
1. ความเร็วสูงสุดในการ เดินหน้า-ถอยหลัง 10 กิโลเมตร/
ชั่วโมง 
2. ในการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง สามารถควบคุมการใช้งาน
ได้นานถึง 1 ชั่งโมง 
3. รีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมได้ในระยะไกลสุด 1500 
เมตร (ในพ้ืนที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง) 
๔.มีแผงโซล่าเซลล์ช่วยในการชาร์จประจุไฟฟ้าให้แบตเตอรี่
ในขณะที่ท างานอีกโดย 

 
รูปที่ 4.1 ภาพรถตัดหญ้าควบคุมด้วยGPSที่ส าเสร็จ 

 
5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
5.1 สรุปผลที่ได้จากโครงการ 
 โครงการวิชาชีพนี้เป็นการจัดท ารถตัดหญ้า
อัตโนมัติควบคุมด้วย GPS มีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
แรงงานคนในการตัดหญ้าสวนย่อม  สนามฟุตบอล  
เพ่ิมความสะดวกในการตัดหญ้า และเพ่ือให้นักศึกษา
ในระดับชั้น ปวช.,ปวส. และผู้ที่สนใจได้ศึกษาทาง
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ทฤษฎีและทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อใน
การศึกษา ดังนี้ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับการท างานของมอเตอร 
2. มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมรีโมท 
3. มีทักษะในการออกแบบชิ้นงาน 
4. มีความรู้เกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
5. มีความรู้ทางด้านเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ 
6. มีทักษะในการสร้างเครื่องตัดหญ้าควบคุมด้วย
รีโมทคอนโทรล 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการจัดท ารถตัดหญ้า เครื่ องตัดหญ้า
อัตโนมัติควบคุมด้วยGPSยังไม่ค่อยสมบูรณ์ ในการ
พัฒนาในอนาคตต้องมีการติดตั้งระบบตรวจจับสิ่งกีด
ขวางใบพัดเพ่ือให้มีความปลอดภัยในการท างานของ
รถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลซึ่งจะมีความ
สมบูรณ์ขึ้นกว่านี้ 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า ขอขอบพระคุณอาจารย์
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยอาจารย์
อดุลย์  เครือแก้ว อาจารย์เสรี ขุนไชย และ อาจารย์
ธวัชชัย มันอาษา อาจารย์อภิชาต  สมสง่าที่ ให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และการให้ความช่วยเหลือใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความกรุณายิ่ง รวมถึงการให้
ความสะดวกในด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็น
ผลให้การท าโครงการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้โอกาส
ทางการศึกษา และเพ่ือนๆน้องๆทุกคน ที่ช่วยให้
ก าลังใจ และสุดท้าย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้
เอ่ยนามที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน จนเป็น
ผลให้โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

 
 

7.  เอกสารอ้างอิง 
- “รถตัดหญ้าบังคับ”. 
{http://www.rcthai.net/board/index.php?} 
- “ประโยชน์ของเครื่องตัดหญ้า”. 
{http://topicstock.pantip.com/home/topicsto
ck/2011/05/R10555691} 
- “วงจรควบคุมวงจรควบคุม
มอเตอร์”.{http://www.motioncontrol.in.th/} 
- “มอเตอร์ตัดหญ้า” 
{http://jtsproduct.blogspot.com/2013/11/blo
g-post.html} 
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รถพลังงานแสงอาทิตย์ 
นาย ชวลิต โคระดา , 2.  นาย อัสนี ทิพย์ศรี 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

โครงการนี้เสนอรถพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง
ได้ต้นแบบมาจากรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นมา
ใช้งานได้จริง รถพลังงานแสงอาทิตย์มีอุปกรณ์เสมือน
จริงเพ่ือให้สะดวกต่อการศึกษาและน าไปใช้งาน 
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ร ถ พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์
ประกอบด้ วยแผงโซล่ า เซลล์ ,โซล่ าชาร์จ เจอร์
,แบตเตอร์รี่ และมอเตอร์ ผลการทดลองแสดงว่าการ
ท างานของรถพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถขับเคลื่อน
ได้ โซล่าเซลล์สามารถชาร์จไฟให้กับโซล่าชาร์จเจอร์
ได้ โซล่าชาร์จเจอร์ก็ควบคุมปริมาณแรงดันให้พอดี
กับแบตเตอร์รี่ ซึ่งจะส่งแรงดันไปขับเคลื่อนมอเตอร์
ให้สามารถท างานได้  มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  
อย่างเห็นชัด  เพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้ง
ยังสามารถขับไปมาได้สะดวก 

 
 1.  บทน า 

ในทุกวันนี้ ทั้ งรถยนต์และจักรยานยนต์
กลายเป็นปัจจัยหลักของชีวิตคนเราไปแล้ว เนื่องจาก
ทุกคนต้องมีการเดินทางท าธุระหรือท าอาชีพต่างๆ
จ าเป็นต้องใช้รถในการเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง มี
รถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายรุ่นที่ผลิตออกมาให้
ใช้กัน ซึ่งรถทั่วไปแล้วยังต้องพ่ึงเชื้อเพลิงน้ ามันเป็น
หลัก จะมีก็แต่รถพลังงานไฟฟ้า แต่ยังไม่มีการผลิตรถที่
ใช้พลังงานทดแทนที่แท้จริงออกมาจ าหน่ายในตลาด 

ปัจจุบันนี้มีการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างมาก 
ทั้งการคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งท าให้
พลังงานลดเหลือน้อยลงเรื่อยๆ รถยนต์บนท้องถนนที่
น้องจากจะสิ้นเปลืองพลังงานแล้วยังส่งก๊าซคาร์บอน
มอนนอกไซด์ (CO)  และคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2) 

สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เปิดท าการ
เรียน-การสอน มาเป็นระยะเวลาเกือบ5ปีแล้ว ยังขาด
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
อย่างเป็นรูปธรรม 

จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวผู้จัดท า
โคร งการจึ ง มี แนวคิ ด ในการสร้ า ง รถพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์ขึ้นมา เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว และ
เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา เทคนิคการ
ประหยัดพลังงาน,วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,วิชาวงจร
อิเล็กทรอนิกส์,วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้นักศึกษาน าไปศึกษาพัฒนาต่อไป 

 
2.  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
 ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมาก
ที่สุด โดยมีลักษณะเป็นกลุ่มก๊าซร้อนรูปทรงกลมที่มี
ความหนาแน่นสู ง  เปรียบได้กับ เตาปฏิกรณ์ที่
เกิดปฏิกิริยาฟิวชันของก๊าซที่เป็นส่วนประกอบอย่าง
ต่อเนื่อง ดวงอาทิตย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1.39 
ล้านกิโลเมตร มีมวลเท่ากับ 1.99 x 1,030 กิโลกรัม 
และมีความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1,410 กิโลกรัม/
ลู กบาศก์ เมตร  ดวงอาทิตย์ประกอบด้ วยธาตุ
ไฮโดรเจนในปริมาณ 75% ที่เหลือเป็นธาตุฮีเลียม
และธาตุหนัก อ่ืน  ๆ เช่น เหล็ก  พลั งงานคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่
ได้จากปฏิกิริยาการแตกตัวหลายชนิด ปฏิกิริยาที่
ส าคัญที่สุดปฏิกิริยาหนึ่ งคือการรวมตัวกันของ
ไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม ปฏิกิริยาดังกล่าวจะท าให้มวล
บางส่วนของไฮโดรเจนสูญหายไป มวลส่วนที่หายไป
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คือมวลที่ เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานซึ่งจะเกิดขึ้น
ภายในดวงอาทิตย์ที่อุณหภูมิหลายล้านองศาเซลเซียส 
พลังงานนี้จะถ่ายเทมาที่ผิวของดวงอาทิตย์และแผ่
ออกสู่อวกาศ 
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
 โดยทั่วไปศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของ
พ้ืนที่แห่งหนึ่งจะสูงหรือต่ าขึ้นกับปริมาณรังสีอาทิตย์
ที่ตกกระทบพ้ืนที่นั้น หรือที่เรียกว่า “ค่าความเข้ม
รังสีอาทิตย์” (global radiation) มีหน่วยทางด้าน
พลังงานเป็น เมกกะจูลต่อตารางเมตร (MJ/m2) โดย
บริเวณที่ได้รับรังสีอาทิตย์มากก็จะมีศักยภาพในการ
น าพลั งงานแสงอาทิตย์มาใช้ สู ง  แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มรังสีอาทิตย์จะเป็น ไป
ตามพ้ืนที่ มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันและ
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในรอบปี กล่าวคือ ใน
พ้ืนที่หนึ่ง ๆ ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์จะเพ่ิมขึ้นจาก
ช่วงเช้าจนถึงค่าสูงสุดในช่วงเวลาเที่ยงวัน และลด
ต่ าลงจนถึงช่วงเย็น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของมวลอากาศ (air mass) ซึ่งรังสีอาทิตย์เคลื่อนที่
ผ่านเข้ามายังพ้ืนผิวโลก และผลจากมุมตกกระทบ
ของแสงอาทิตย์ ซึ่งเปลี่ยน แปลงตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น 
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงตามพ้ืนที่เป็นผลมาจาก
สภาพทางอุตุนิยมวิทยาโดยมีเมฆเป็นตัวแปรที่ส าคัญ 
 

 
รูปที2่.1 แสดงการแปรค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวัน

เฉลี่ยต่อเดือน โดยเฉลี่ยทุกพื้นที่ท่ัวประเทศ 
 

 
รูปที2่.2 แสดงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ย

ตลอดปีของประเทศไทย 
 

 จากข้อมูลด้านศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์
ของประเทศไทยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่า
ประ เทศไทยนั้ นมี ศั กยภาพทางด้ านพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง จึงได้มีการพัฒนาเพ่ือน า
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเสนอให้
การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงาน
งานทางเลือกทดแทนทางหนึ่ง โดยเริ่มด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 แต่พลังงานทางเลือกยังไม่เป็นที่
ยอมรับอย่างแพร่หลายมากนักในตอนนั้น (เนื่องจาก
ราคาน้ ามันมีราคาถูก) แต่ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2540 
เป็นต้นมา พลังงานทดแทนได้รับความส าคัญอีกครั้ง
หนึ่งซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน 
เซลล์แสงอาทิตย์ 
โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ 
 โครงสร้างที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ รอยต่อพี
เอ็นของสารกึ่งตัวน า สารกึ่งตัวน าที่ราคาถูกที่สุดและ
มีมากท่ีสุดบนโลก คือ ซิลิคอน จึงถูกน ามาสร้างเซลล์
แสงอาทิตย์ โดยน าซิลิคอนมาถลุง และผ่านขั้นตอน
การท าให้บริสุทธิ์ จนกระทั่งท าให้เป็นผลึก จากนั้น
น ามาผ่านกระบวนการแพร่ซึมสารเจือปนเพ่ือสร้าง
รอยต่อพีเอ็น โดยเมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัส จะเป็น
สารกึ่งตัวน าชนิดเอ็น (เพราะน าไฟฟ้าด้วยอิเล็กตรอน
ซึ่งมีประจุลบ) และเม่ือเติมสารเจือโบรอน จะเป็นสาร

https://thanchaging.files.wordpress.com/2013/09/clip_image004.jpg
https://thanchaging.files.wordpress.com/2013/09/clip_image002.jpg
https://thanchaging.files.wordpress.com/2013/09/clip_image002.jpg
https://thanchaging.files.wordpress.com/2013/09/clip_image004.jpg
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กึ่งตัวน าชนิดพี (เพราะน าไฟฟ้าด้วยโฮลซึ่งมีประจุ
บวก) ดังนั้น เมื่อน าสารกึ่งตัวน าชนิดพีและเอ็นมาต่อ
กัน จะเกิดรอยต่อพีเอ็นขึ้น โครงสร้างของเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน อาจมีรูปร่างเป็นแผ่นวงกลม
หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความหนา 200-400 ไมครอน 
(0.2-0.4 มม.) ผิวด้านรับแสงจะมีชั้นแพร่ซึมที่มีการ
น าไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าด้านหน้าที่รับแสงจะมีลักษณะ
คล้ายก้างปลาเพ่ือให้ได้พ้ืนที่รับแสงมากที่สุด ส่วน
ขั้วไฟฟ้าด้านหลังเป็นขั้วโลหะเต็มพ้ืนผิว 
ชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ชนิดหลัก คือ 
 1. Mono crystalline หรือ เซลล์
แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว 
 2. Poly crystalline หรือ เซลล์แสงอาทิตย์
แบบหลายผลึก 
 3. Amorphous silicon หรือ เซลล์
แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัส 
 
3.  การออกแบบ 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงตอนวิธีการด าเนินงาน
สร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์  มีดังนี้ 
 

�       

           

                                          

              �       �   

                    �     
            

  

                      

   �           

       

    

 
            รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
  ในการศึกษาโครงการวิชาชีพเรื่องรถพลังงาน
แสงอาทิตย์ ครั้งนี้ คณะผู้จัดท าได้ก าหนดวิธีการสร้าง
รถพลังงานแสงอาทิตย์  มี  6  ขั้นตอน  มี
รายละเอียด  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  ศึกษาข้อมูล 
ขั้นตอนที่  2  เก็บรวมรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่  3  ออกแบบ/จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
ขั้นตอนที่  4  ด าเนินการสร้างและจัดเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนที่  5  ด าเนินการตรวจสอบ/แก้ไข 
ขั้นตอนที่  6  จัดท ารูปเล่ม 
ขั้นตอนที่  1  ศึกษาข้อมูล มีดังนี้ 
      1.1 สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ รถพลังงานแสงอาทิตย์ 
      1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ของการท ารถพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
      1.3 ศึกษางานโครงงานที่มีผู้ศึกษาแล้ว 
      1.4 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้ค้นคว้า 
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      1.5 ท าการสังเคราะห์เอกสารและแนวโน้มการ
ท าโครงงาน 
      1.6 ได้ข้อสรุปร่วมกันคณะผู้จัดท า 
ขั้นตอนที่  2  เก็บรวมรวมข้อมูล 
       2.1 เก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งต่างๆ  
       2.2 ส ารวจอุปกรณ์ว่าหาซื้อได้ง่ายหรือไม่ 
       2.3 ศึกษาราคาวัสดุในท้องถิ่น 
        2.4 ได้ออกไปส ารวจค้นคว้ารถ
พลังงานแสงอาทิตย์ในแบบต่างๆ และสอบถามความ
เป็นไปได้ของโครงการ 
ขั้นตอนที่  3  ออกแบบ/จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์   มี
ดังนี้ 
                 คณะผู้จัดท าวางแผนการด าเนินการ ไว้  
4  ขั้นตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 
      3.1 ท าการออกแบบโดยการวาดรถพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
      3.2 ส ารวจอุปกรณ์ว่าหาซื้อได้ง่ายหรือไม่ 
      3.3 ก าหนดงบประมาณในการด าเนินงาน 
      3.4 ก าหนดอุปกรณ์ท่ีใช้สร้างรถพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ขั้นตอนที่  4  ด าเนินการสร้างและจัดเก็บข้อมูล 
        4.1 ค านวณเหล็กและตัดเหล็กท า
โครงสร้าง 
        4.2 เชื่อมโครงและวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ 
        4.3 ใส่วัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อมาให้ครบ 
        4.4 ตรวจสอบโครงสร้างที่ท าว่า
ถูกต้องตามแบบหรือไม่ 
        4.5 ทดลองการท างานและจัดเก็บ
ข้อมูล 
ขั้นตอนที่  5  ตรวจสอบ/แก้ไข ปรับปรุง  มีดังนี้ 
      5.1 ทดลองเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ 
      5.2 ท าการบันทึกเก็บข้อมูล 
      5.3 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ที่ปรึกษา 
      5.4 ท าการทดลองอีกครั้ง 

      5.5 บันทึกผลการทดลอง 
ขั้นตอนที่  6  สรุปการด าเนินการ  มีดังนี้ 
      6.1 น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 มาท าการสรุป
การด าเนินการรถพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขั้นตอนที่  7  จัดท ารูปเล่ม  มีดังนี้ 
          7.1 จัดท ารูปเล่มตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรี
สงคราม 
       7.2 ส่งรูปเล่มที่สมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความสมบูรณ์         
       7.3ท าการแก้ไขรูปเล่มตามข้อเสนอแนะ/
ตรวจสอบอีกครั้ง 
       7.4 หากไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจัดท ารูปเล่มส่ง 
3 เล่มพร้อมทั้งแผ่น CD 

 
รูปที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการตัดเหล็กท าโครงรถ 
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รูปที ่3.3 แสดงขั้นตอนการบัดกรีวงจรควบคุมความเร็ว
ของมอเตอร์ 

 

 
รูปที่ 3.4 แสดงรูปรถก่อนท าโครงหลังคา 

 

 
รูปที่ 3.5 แสดงรูปรถหลังจากท าโครงหลังคา 

 
4.  ผลการด าเนินงาน 

หลังจากท่ีด าเนินการสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์
เสร็จสมบูรณ์แล้ว  จึงท าการทดลองและแสดงการท างาน
ของรถพลังงานแสงอาทิตย์  เพ่ือที่จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ  น าไป
สรุปผลและตรวจสอบหาข้อพกพร่องของโครงการนี้แล้วน า
กลับมาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการนี้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วิธีการทดสอบรถพลังงาน 
แสงอาทิตย์ 

การทดลองขับรถพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นท่ี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 

การใช้พลังงาน ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์7แอมแปร์2ตัว 
ต่ออนุกรมท าให้มีแรงดัน24โวลต์ 7แอมแปร์ 

การเก็บพลังงาน 
ของแบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่สามารถเก็บไฟได้ประมาณ21นาที 

ระยะทางที่ว่ิงได้ วิ่งได้ระยะทางประมาณ7กิโลเมตร 

ระดับความเร็วของรถ ความเร็วอยู่ท่ี20/กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

ปัญหาเบื้องต้นท่ีพบ 1. สวิตซ์สองทางที่ใช้ในการควบคุมการเดินหน้า-ถอย 
หลัง ไม่สามารถทนกระแส24โวลต์ได้  
2. เวลาเลี้ยวท าให้โครงเหล็กที่ใช้ยึดมอเตอร์บิดท าให้ล้อ 
ไปติดกับโครงเหล็กท าให้โซ่ตกและล้อติดกับโครงรถท า 
ให้รถไม่สามารถวิ่งต่อได้ ต้องมาแก้ไขเชื่อมเหล็กเสริม 
โครงท่ีใช้ยึดมอเตอร์ให้มีความแข็งแรง 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
        โครงงานนี้น าเสนอรถพลังงานแสงอาทิตย์
ขึ้นมาเพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน และเพ่ือเป็น
ต้นแบบรถพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับท้องถิ่นและ
เป็นต้นแบบให้นักศึกษาน าไปศึกษาพัฒนาต่อไป 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการท างานและการ
สร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์ 
     2. เพ่ือสร้างรถที่ใช้พลังงานทดแทนซึ่งเป็น
พลังงานที่สะอาด ไม่มีมลพิษ 
     3. เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนในการเรียน
การสอนวิชาที่เก่ียวข้องกับพลังงานทดแทน 
    4. เป็นต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนใน
ระดับท้องถิ่น 

โครงสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นแบบ
ขับเคลื่อนล้อหลัง ควบคุมทิศทางโดยใช้ล้อหลังมีคัน
ชักตรงที่นั่งคนขับด้ายซ้ายมือ ดึงไปข้างหลังรถจะ
เลี้ยวขวา ดึงคันชักไปข้างหน้าจะเลี้ยวซ้าย  ใช้แผงโซ
ล่าเซลล์ขนาด 285 วัตต์ 24 โวลต์ จ านวน1แผง 
เพ่ือให้ได้แรงดันไฟฟ้า 24 DCV ชาร์จเข้าแบตเตอร์รี่
เพ่ือรอจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ล้อหลังของรถพลังงาน
แสงอาทิตย์ต่อไป โดยมีตัวControllerเป็นตัวควบคุม
การการจ่ายไฟเข้าให้มอเตอร์เพ่ือให้กระแสไฟฟ้า
เพียงพอต่อคนนั่งหนึ่งคน ทั้งนี้ปริมาณกระแสไฟฟ้า
จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดดและก าลัง
วัตต์ (W)ของแผงโซล่าเซลล์ 
5.1 การอภิปรายผลการทดลอง  
 หลังจากที่ได้ท าการทดลองแล้วซึ่งมีปัญหา
อยู่คือ สวิตซ์สองทางที่ใช้ในการควบคุมการเดินหน้า-
ถอยหลัง ไม่สามารถทนกระแส24โวลต์ได้ และมี
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ปัญหาอีกอย่างคือเวลาเลี้ยวท าให้โครงเหล็กที่ใช้ยึด
มอเตอร์บิดท าให้ล้อไปติดกับโครงเหล็กท าให้โซ่ตก
และล้อติดกับโครงรถท าให้รถไม่สามารถวิ่งต่อได้ ต้อง
มาแก้ไขเชื่อมเหล็กเสริมโครงที่ใช้ยึดมอเตอร์ให้มี
ความแข็งแรง 
 
5.2 ปัญหาในการด าเนินโครงการ 

5.2.1 ขาดอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ 
 5.2.2 ไม่มีประสบการเกี่ยวกับการประกอบ
โครงรถ 
 5.2.3 ระยะเวลาการด าเนินงานที่มีน้อย 
 5.2.4 การออกแบบโครงสร้างชิ้นงานที่มี
ความยาก 
5.3 แนวทางการพัฒนา 
 เนื่องจากการท าโครงรถ และระบบการเลี้ยว
ควบคุมได้ไม่ค่อยดี  หาก รุ่นต่อไปจะท าการพัฒนา
ศึกษาต่อก็ควรที่จะศึกษาการท าโครงรถให้ได้ดี
มากกว่านี้ 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์เสรี  ขุนไชย  และ
อาจารย์ธวัชชัย มันอาษา    ที่ ให้ค าปรึกษาค า
เสนอแนะแนวคิด  ตลอดจนแก้ไขข้อพกพร่องต่าง ๆ  
มาโดยตลอด  ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ ง  จึงท าให้
โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาส
ทางการศึกษา  ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ  และน้อง ๆ 
ทุกท่านที่ช่วยเป็นก าลังใจ  สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่ยั งมิ ได้ เ อ่ยนาม ที่ช่วยกรุณาให้ความ
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน  จนเป็นผลให้โครงการนี้
ส าเร็จลงได้ด้วยดี 

 
7.  เอกสารอ้างอิง 
- http://thanchaging.wordpress.com 

- www.crengineer.com/images/pulldown 
.../DC%20electric%20motors.pdf 
- http://9turbo.org/article/know_ESC_part_ 
1.htm 
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ระบบควบคุม เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
นาย จตุพร  มาตรไชยเคน , นาย เรืองศักดิ์  ค าภิลัง , นาย นที  ทองศรี 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

โครงการนี้เสนอระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียงเป็นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและประหยัดพลังงานการเกิดกระแสไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าขึ้นมาส าหรับใช้ในบ้านเรือน เป็นใช้
พลังงานทางเลือกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถอ านวยความ
สะดวก และประหยัดพลังงาน หลักการท างานของ
ระบบจะมีชุค่ าสั่ ง ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะ
ถูกส่งต่อไปยังวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือท าหน้าที่เปิด-
ปิดวงจรไฟฟ้า โดยุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้
แก วงจรหลออดฟลูออเรนเซนต์ วงจรเครื่องรับ
โทรทัศน์ วงจรพัดลม และวงจรเครื่องเสียง ค าสั่งที่ใช้
จะระบุชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานทีละรายการได้
และยังสามารถสั่งให้อุปกรณ์ทุกรายการเปิด -ปิด
พร้อมกันได ้
 

 1.  บทน า 
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย

เสี ย ง  เป็ นระบบที่ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวันให้แก่คนทั่วไป หรือผู้พิการที่ยังสามารถ
ใช้เสียงในการสนทนาได้อย่างปกติ ซึ่งระบบจะติดต่อ
กับผู้ใช้โดยรอรับค าสั่งเสียงจากผู้ใช้ผ่านทางไมโครโฟน
ที่ ต่ อ เ ข้ า กั บ แ ล ะ ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ จ ะ ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลArduino และโมดุลรู้จ า
เสียงพูด ท าการพัฒนาโปรแกรมให้วิเคราะห์เสียงและ
น ามาควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน   โปรแกรมนี้
จะน าเสียงไปท าการประมวลผลเพ่ือไปควบคุมการ
ท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านทางพอร์ต
ขนาน โดยใช้ โมดุลรู้จ าเสียงพูด ในการเขียนโปรแกรม 

โดยหลักการวิเคราะห์เสียง ท าโดยการน าเสียงมา
วิเคราะห์ดูSpectrum ของเสียง เพ่ือเปรียบเทียบหา
ค่า Spectrum ของเสียงแต่ละเสียงว่าในช่วงเวลาและ
ความถี่ใดๆที่มีค่าพลังงานของ Spectrum ณ. ช่วง
ความถี่นั้นที่แตกต่างกัน เพ่ือแยกแยะเสียงเปิด -ปิด 
และน าเสียงที่วิเคราะห์ได้ไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบ้าน              

โครงการนี้จัดท า ขึ้นเพ่ือสร้างชุดควบคุมการ
เปิด – ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้ ระบบปฏิบัติการณ์
เสียงร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์หลักการท างานคือ
เสียงจะสั่ ง ไปควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะไปควบคุมการ เปิด – ปิด 
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการ การท าโครงการนี้มีสาม
ส่วนหลักได้แก่ ส่วนแรกการศึกษาและพัฒนาส่วนที่
สองเป็นการสร้างชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งสั่งการ
โดยส่ วนที่ ส ามเป็นการศึกษาและใช้ งาน Wi-Fi 
Module เพ่ือเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่าง 
smart phone และตัวชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าopen-
close sound. 

      ดั่งนั้นคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะสร้าง
ระบบควบคุม เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียงและหวังว่า
การพัฒนาโปรแกรมนี้จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์
ในการใช้ชีวิตของคนทั้ ว ไปและผู้ พิการทางการ
เคลื่อนไหว และสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นต่อไป 
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2.  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้จัดท าระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยค าสั่งเสียง ได้ท าการล าดับการศึกษาเอกสาร
ข้อมูลดังนี้ 
 1. วงจรรักษาระดับแรงดัน 
 2. วงจรควบคุมการหมุนของมอเตอร์ 
       3. วงจรอัดเสียง  
 4. หลักการเปรียบเทียบเสียงเพ่ือน าไปเก็บ
เป็นข้อมูลดิจิตอล 
 5. ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 6. แบตเตอรี่ 
 7. งานวิจัยหรือเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
3.  การออกแบบ 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงตอนวิธีการด าเนินงาน
ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่ง
เสียง  มีดังนี้ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ  3,450  บาท 
 

�       

           

                             �              
  �                      �    

              �       �   

     

  

                         

    �           

       

    

 

               รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ในการศึกษาโครงการวิชาชีพเรื่องระบบ
ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
ครั้งนี้ คณะผู้จัดท าได้ก าหนดวิธีการสร้างระบบ
ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง  
มี  6  ขั้นตอน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  ศึกษาข้อมูล 
ขั้นตอนที่  2  เก็บรวมรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่  3  ออกแบบ/จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
ขั้นตอนที่  4  ด าเนินการสร้างและจัดเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนที่  5  ด าเนินการตรวจสอบ/แก้ไข 
ขั้นตอนที่  6  จัดท ารูปเล่ม 
 
ขั้นตอนที่  1  ศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหา มีดังนี้ 
      1.1 สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ที่เกี่ยวกับ
อุปกรณ์  ชุดสาสาธิตระบบเครื่องเสียงติด 
รถยนต์ 
      1.2  ศึกษาความเป็นไปได้ของการท าระบบ
ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
      1.3  ศึกษางานโครงงานที่มีผู้ศึกษาแล้ว 
      1.4  รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้ค้นคว้า 
      1.5  ท าการสังเคราะห์เอกสารและแนวโน้มการ
ท าโครงงาน 
      1.6  ได้ข้อสรุปร่วมกันคณะผู้จัดท า 
 
ขั้นตอนที่  2  เก็บรวมรวมข้อมูล 
       2.1  เก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งต่างๆ  
       2.2  ส ารวจอุปกรณ์ว่าหาซื้อได้ง่ายหรือไม่ 
       2.3  ศึกษาราคาวัสดุในท้องถิ่น 
       2.4  ได้ออกไปส ารวจ ในพื้นที่และสอบถาม
ความเป็นไปได้ของโครงการ 
 
ขั้นตอนที่  3  ออกแบบ/จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์   มี
ดังนี้ คณะผู้จัดท าวางแผนการด าเนินการไว้ 
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4  ขั้นตอน  มรีายละเอียดดังนี้ 
      3.1  ท าการออกแบบโดยการวาดระบบควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
      3.2  ส ารวจอุปกรณ์ว่าหาซื้อได้ง่ายหรือไม่ 
      3.3  ก าหนดงบประมาณในการด าเนินงาน 
      3.4  ก าหนดอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตระบบควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
ขั้นตอนที่  4  ด าเนินการสร้างและจัดเก็บข้อมูล 

4.1  ค านวณเหล็กและตัดเหล็กท าโครงสร้าง 
 4.2  เชื่อมโครงและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
 4.3  ใส่วัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อมาให้ครบ 
 4.4  ตรวจสอบโครงสร้างที่ท าว่าถูกต้องตาม
แบบหรือไม่ 
 4.5  ทดลองการท างานและจัดเก็บข้อมูล 
 
ขั้นตอนที่  5  ตรวจสอบ/แก้ไข ปรับปรุง  มีดังนี้ 
      5.1  ทดลองเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ 
      5.2  ท าการบันทึกเก็บข้อมูล 
      5.3  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 
      5.4  ท าการทดลองอีกครั้ง 
      5.5  บันทึกผลการทดลอง 
 
ขั้นตอนที่  6  สรุปการด าเนินการ  มีดังนี้ 
      6.1  น าผลที่ได้จากข้ันตอนที่  4  มาท าการสรุป
การด าเนินการระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
 
ขั้นตอนที่  7  จัดท ารูปเล่ม  มีดังนี้ 
       7.1  จัดท ารูปเล่มตามแบบฟอร์มที่ก าหนดของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
       7.2  ส่งรูปเล่มที่สมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความสมบูรณ์         
       7.3  ท าการแก้ไขรูปเล่มตามข้อเสนอแนะ/
ตรวจสอบอีกครั้ง 

       7.4  หากไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจัดท ารูปเล่มส่ง  
3 เล่ม พร้อมทั้งแผ่น  CD 
 

 
รูปที่ 3.2 ชุดค าสั่งระบบควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
 

 
รูปที่ 3.3 การติดต้ังเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์

 

 
รูปที่ 3.4 ชุดค าสั่งระบบควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียงท่ีเสร็จสมบรูณ์ 
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รูปที่ 3.5 ชุดค าสั่งระบบควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียงท่ีเสร็จสมบรูณ์ 

 
4.  ผลการด าเนินงาน 

หลังจากที่ด าเนินการสร้างระบบควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียงเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว  จึงท าการทดลองและแสดงการท างาน
ของระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ค าสั่งเสียง  เพ่ือที่จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ  น าไปสรุปผล
และตรวจสอบหาข้อพกพร่องของโครงการนี้แล้วน า
กลับมาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนา
โครงการนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 วิธีการทดสอบระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิ เล็กทรอนิกส์ด้ วยค าสั่ ง เสียง มีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 

1.การบันทึกข้อมูลค าสั่งเสียงเพ่ือใช้ควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
รูปภาพที่ 4.1 การบันทึกข้อมลูคา่สั่งเสียง 

 

ที่ ชุดค ำส่ังเสียง 
ผลกำร
ทดลอง 

อุปกรณ์ที่
ควบคุม 

1 หลอดไฟเปิด/หลอดไฟ
ปิด 

ท ำงำนได้ หลอดไฟ 

2 โทรทศัน์เปิด/โทรทศัน์ปิด ท ำงำนได้ โทรทศัน์ 

3 พดัลมเปิด/พดัลมปิด ท ำงำนได้ พดัลม 

4 เคร่ืองเสียงเปิด/เคร่ือง
เสียงปิด 

ท ำงำนได้ เคร่ืองเสียง 

ตารางที่ 4.1 ผลการใช้ชุดค าสั่งควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 

 
 

2.การทดลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
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รูปภาพที่ 4.2 ทดลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 

 

 
รูปภาพที่ 4.3 การต่อวงจรเข้ากับแผงควบคุม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียง 
 

 3. การประอบโครงสร้างเพ่ือติดตั้งชุดค าสั่ง
ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค าสั่งเสียง 
 

 
รูปภาพที่ 4.4 วธิีการเชื่อมโครงเล็ก 

 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้ จั ดท า ขอขอบพระคุณอาจารย์
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยอาจารย์
อดุลย์  เครือแก้ว อาจารย์เสรี ขุนไชย และ อาจารย์
ธวัชชัย มันอาษา อาจารย์อภิชาต  สมสง่าที่ ให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และการให้ความช่วยเหลือใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความกรุณายิ่ง รวมถึงการให้
ความสะดวกในด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็น
ผลให้การท าโครงการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้โอกาส
ทางการศึกษา และเพ่ือนๆน้องๆทุกคน ที่ช่วยให้
ก าลังใจ และสุดท้าย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้
เอ่ยนามที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน จนเป็น
ผลให้โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
7.  เอกสารอ้างอิง 
 [1.] เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
http://khonkaen.nfe.go.th/0538/ubolratana%
20dam%209.htm 
 [2.] บริดจ์ ไดโอด http://www2.tatc.ac.th/e-
learning/story9.html 
www.bspc.ac.th/files/1104271616302995_11
04280993113.pdf 
http://it.irpct.ac.th/elearning/mod/resource/v
iew.php?id=33 
http://ebearing.samitkoyom.com/physical.ph
p?mp=2&link=5 
 [3.]ชาติชาย ยมะคุปต์, 2549, กังหันน้ า ผลิต
กระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้ในระบบแสงสว่าง . ภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 
 [4.]นายนรินทร์ สุขกรี การค้นคว้าแบบอิสระเชิง
วิทยานิพนธ์ การศึกษากังหันน ้าแบบตีนตะขาบ 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 [5.] วิเชียร เกตุสิงห์ , 2541, คู่มือการวิจัยการวิจัย
เชิงปฏิบัติ,พิมพ์ครั้งที่ 3,บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิช จ ากัด,กรุงเทพมหานคร,หน้า 8. 
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แขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Servo Motor 
อภิชัย  อุ่นกลม 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
      โครงงานนี้น าเสนอแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุม
การเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleที่มี ๑ ข้อต่อ
ขึ้นมา ประกอบด้วยมอเตอร์กระแสตรง ๑ ตัวและ
Servoมอเตอร์อีก ๑ ตัว เพ่ือศึกษาการควบคุม
มอเตอร์ในลักษณะการหมุนในทิศทางต่างๆและ
ออกแบบวงจรควบคุมจากบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์
ได้ โดยแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย 
Three-axis digital accelerometer sensor 
module ต้นแบบแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleที่ได้จะใช้สาหรับเป็นแนวทางใน
การออกแบบและสร้างแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุม
การเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleจากหุนยนต์
ต่อไปในอนาคต และขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleนี้สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับระบบควบคุมโครงสร้าง ซึ่งสามารถน า
การสร้างแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย 
Three-axis digital accelerometer sensor 
moduleนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ 
 

 1.  บทน า 
             เ นื่ อ ง จ า ก ใ น ปั จ จุ บั น นี้ วิ วั ฒ น า ก า ร
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ก้าวแขนเทียม ไปอย่าง
มาก กระบวนการต่างๆ ได้ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วย
อย่างกว้างขวางในหลายๆ ด้าน และปัจจุบันประเทศ
ไทยมีจ านวนคนพิการขาขาดจ านวนมาก ที่มีความ
ต้องการรับความช่วยเหลือเรื่องแขนเทียม ชนิดสวมใส่

พอดีกับช่วงข้อมื้อท าให้เขาเหล่านั้นใช้แขนได้เหมือน
ธรรมชาติ แขนเทียม เหล่านี้ต้องทนทาน น้ าหนักเบา 
ในขณะที่แขนเทียม ที่ผลิตอยู่ในประเทศนั้น เป็นแขน
เทียม ที่มีเพียงสปริงส าหรับผลักดันแขนเทียม ให้ยืด
ตรง ซึ่งท าให้ท่าทางการเดินของคนพิการแตกต่างจาก
การ เดินของคนสภาพปกติทั่ ว ไปและ เ พ่ือ เป็น
การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแขนเทียม 
ผู้จัดท าโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะสร้างแขนเทียม
อัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleที่มี ๑ ข้อต่อขึ้นมา 
ประกอบด้วยมอเตอร์กระแสตรง ๑ ตัวและServo
มอเตอร์อีก ๑ ตัว เพ่ือศึกษาการควบคุมมอเตอร์ใน
ลักษณะการหมุนในทิศทางต่างๆและออกแบบวงจร
ควบคุมจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ โดยแขน
เทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis 
digital accelerometer sensor module ต้นแบบ
แขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-
axis digital accelerometer sensor moduleที่ได้
จะใช้สาหรับเป็นแนวทางในการออกแบบและสร้าง
แขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-
axis digital accelerometer sensor moduleจาก
หุนยนต์ต่อไปในอนาคต และขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุม
ก า ร เ คลื่ อ นที่ ด้ ว ย  Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleนี้สามารถใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบควบคุมโครงสร้าง 
ซึ่งสามารถน าการสร้างแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ 
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2.  วัสดุ-อุปกรณ์ 
      การจัดท าโครงงานนี้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดังรายการ
ต่อไปนี้ 
1 บอร์ดเซอร์โวเล็ก(วงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์)      
2 อะคริลิค 5 มม. 
3 มอเตอร์เกียร์ Dc ๑๒v   
4 แบตเตอรี่ ๑ตัว 
5 ตัวปรับเซอร์โว 
6 น้อต สกรู 
                  
3.  วิธีการด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงานแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุม
การเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor module มีล าดับขั้นตอน 
วิธีการ ดังแผนผังระบวนการท างานต่อไปนี้ 

 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 

เมื่อสร้างแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleแล้ว   ก็ได้น ามาทดสอบการท างาน
ว่าสามารถท างานได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่  เพ่ือดู
ผล ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความคล่องแคล่ว
ของแขนเทียม 

  การก้าวแขนของหุ่นยนต์นั้นเสมือนจริงกับ
การใช้แขนของมนุษย์เพราะใช้ Servo ในการก ามือ
ท าให้เป็นธรรมชาติมากข้ึนจากผลการส ารวจนั้น จาก
คนที่ทดลองใช้จริงเขาสามารถใช้แขนได้สะดวกขึ้น
เพราะมันมีการเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติท าให้เหมือน
คนปกติ 

การใช้พลังงานโดยแบตเตอรี่ 
แบตเตอรี่ 12vถ้าจะชาร์จให้เต็ม/ครั้ง 3

ชั่วโมง ใช้ได้ถึง7ชั่วโมง 
ดังนั้น แขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ

เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleที่สร้างขึ้นนี้จึงเหมาะส าหรับคน
พิการที่อยากสามารถใช้ได้เหมือนปกติ 

 
 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ  

การจัดท าโครงการแขนเทียมอัตโนมัติ 
ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง
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ได้ด้วยดี ด้วยการได้รับค าปรึกษา ค าแนะน า และ
ดูแลอย่างใกล้ชิดจาก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
ได้แก่ อาจารย์เสรี ขุนไชย ผู้จัดท าโครงการและผู้หา
อุปกรณ-์วัสดุ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ความดีและคุณประโยชน์จากโครงการ ขอ
มอบให้  บิดา -มารดา ครู -อาจารย์  ผู้มีพระคุณ 
ตลอดจน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 

 
6.  เอกสารอ้างอิง 
1.“ArduinoUno”.(http://www.engineer007.co
m/articles/42096260/ReviewSoftware-
Arduino.html)  
2.“Servo”. (http://thaieasyelec.com/article-
wiki/review-product- arduino.html)  
3.“H-Bridg” http://www.arduinothai.com  
4.“Li-Po Battery” http://doc.inex.co.th/lipo-
batt-ep01/ 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

79 
 

ขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three axis digital accelerometer sensor module 
ศุภณัฐ สมิง , พิชิต  วรดง 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
      โครงการนี้เสนอ ขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleที่มี ๑ ข้อต่อข้ึนมา ประกอบด้วย
มอเตอร์กระแสตรง ๑ ตัวและServoมอเตอร์อีก ๑ 
ตัว เพ่ือศึกษาการควบคุมมอเตอร์ในลักษณะการหมุน
ในทิศทางต่างๆและออกแบบวงจรควบคุมจากบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ โดยขาเทียมอัตโนมัติ 
ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleที่สร้างจะควบคุม
ด้วยระบบ ไจโรเอดีเอ็ก ต้นแบบขาเทียมอัตโนมัติ 
ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleที่ได้จะใช้สาหรับ
เป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างขาเทียม
อัตโนมัติ 
 

 1.  บทน า 
             เ นื่ อ ง จ า ก ใ น ปั จ จุ บั น นี้ วิ วั ฒ น า ก า ร
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ก้าวขาเทียม ไปอย่าง
มาก กระบวนการต่างๆ ได้ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วย
อย่างกว้างขวางในหลายๆ ด้าน และปัจจุบันประเทศ
ไทยมีจ านวนคนพิการขาขาดจ านวนมาก ที่มีความ
ต้องการรับความช่วยเหลือเรื่องขาเทียม ชนิดสวมใส่
พอดีกับช่วงต้นขาท าให้เขาเหล่านั้นเดินได้เหมือน
ธรรมชาติ ขาเทียม เหล่านี้ต้องทนทาน น้ าหนักเบา 
ในขณะที่ขาเทียม ที่ผลิตอยู่ในประเทศนั้น เป็นขา
เทียม ที่มีเพียงสปริงส าหรับผลักดันขาเทียม ให้ยืดตรง 
ซึ่งท าให้ท่าทางการเดินของคนพิการแตกต่างจากการ
เดินของคนสภาพปกติทั่วไปและ เพ่ือเป็นการศึกษา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างขาเทียม ผู้จัดท าโครงงาน

จึงมีแนวคิดที่จะสร้างขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleที่มี ๑ ข้อต่อขึ้นมา ประกอบด้วย
มอเตอร์กระแสตรง ๑ ตัวและServoมอเตอร์อีก ๑ ตัว 
เพ่ือศึกษาการควบคุมมอเตอร์ในลักษณะการหมุนใน
ทิศทางต่างๆและออกแบบวงจรควบคุมจากบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ โดยขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุม
ก า ร เ คลื่ อ นที่ ด้ ว ย  Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleที่สร้างจะควบคุม
ด้วยระบบ ไจโรเอดีเอ็ก ต้นแบบขาเทียมอัตโนมัติ 
ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleที่ได้จะใช้สาหรับ
เป็นแนวทางในการออกแบบและสร้ างขาเทียม
อัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleจากหุนยนต์ต่อไป
ในอนาคต และขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่
ด้วย Three-axis digital accelerometer sensor 
moduleนี้สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมโครงสร้าง ซึ่งสามารถน าการสร้างขา
เทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis 
digital accelerometer sensor moduleนี้ไปใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ 
 

2.  วัสดุ-อุปกรณ์ 
      การจัดท าโครงงานนี้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดังรายการ
ต่อไปนี้ 
1 บอร์ดเซอร์โวเล็ก(วงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์)      
2 บอร์ดไจโร๓แกน(วงจรควบคุม) 
3 มอเตอร์เกียร์ Dc ๑๒v   
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4 แบตเตอรี่ ๑ตัว 
5 ตัวปรับเซอร์โว 
6 น้อต 
7 ขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย  
Three-axis digital accelerometer 
                 1  
3.  วิธีการด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงานแขนเทียมอัตโนมัติ ควบคุม
การเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor module มีล าดับขั้นตอน 
วิธีการ ดังแผนผังระบวนการท างานต่อไปนี้ 

 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 

เมื่อสร้างขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุมการ
เคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital accelerometer 
sensor moduleแล้ว   ก็ได้น ามาทดสอบการท างาน

ว่าสามารถท างานได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่  เพ่ือดู
ผล ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความคล่องแคล่ว
ของเทียม 
๔.๑ ผลการทดลอง 
  การก้าวขาของหุ่นยนต์นั้นเสมือนจริงกับการก้าวขา
ของมนุษย์เพราะใช้ Servo ในการยกขาท าให้เป็น
ธรรมชาติมากขึ้นจากผลการส ารวจนั้น จากคนที่
ทดลองใช้จริงเขาสามารถเดินได้เร็วขึ้นเพราะมันมี
การเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติท าให้เหมือนคนปกติ 
การใช้พลังงานโดยแบตเตอรี่ 12v ถ้าจะชาร์จให้เต็ม/
ครั้ง 3ชั่วโมง ใช้ได้ถึง7ชั่วโมง ดังนั้น ขาเทียม
อัตโนมัติ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Three-axis 
digital accelerometer sensor moduleที่สร้างขึ้น
นี้จึงเหมาะส าหรับคนพิการที่อยากสามารถเดินได้
เหมือนปกติ 
 

 
 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ  

การจัดท าโครงการขาเทียมอัตโนมัติ ควบคุม
การเคลื่อนที่ด้วย Three-axis digital 
accelerometer sensor moduleครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง
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ได้ด้วยดี ด้วยการได้รับค าปรึกษา ค าแนะน า และ
ดูแลอย่างใกล้ชิดจาก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
ได้แก่ อาจารย์เสรี ขุนไชย ผู้จัดท าโครงการและผู้หา
อุปกรณ์-วัสดุ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ความดีและคุณประโยชน์จากโครงการ ขอ
มอบให้ บิดา-มารดา ครู-อาจารย์ ผู้มีพระคุณ 
ตลอดจน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 

 
6.  เอกสารอ้างอิง 
1.“ArduinoUno”.(http://www.engineer007.co
m/articles/42096260/ReviewSoftware-
Arduino.html)  
2.“Servo”. (http://thaieasyelec.com/article-
wiki/review-product- arduino.html)  
3.“H-Bridg” http://www.arduinothai.com  
4.“Li-Po Battery” http://doc.inex.co.th/lipo-
batt-ep01/ 
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ชุดสาธิตระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ 
นายธัญญวิทย์ ดอกไม้ทอง, นายวิทยา      ชาดีกรณ์ 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 

โครงการนี้เสนอชุดสาธิตระบบเครื่องเสียง
ติดรถยนต์ ซึ่งจ าลองมาจากระบบเครื่องเสียงติด
รถยนต์จริง มีอุปกรณ์เสมือนจริงเพ่ือให้สะดวกต่อ
การศึกษา ส่วนประกอบของชุดสาธิตประกอบด้วย  
ปรีแอมป์  พาวเวอร์แอมป์  ล าโพง  และภาคจ่ายไฟ  
ผลการทดลองแสดงว่าการท างานของชุดสาธิตนี้
สามารถปรับเสียงแยกซ้าย – ขวา  หน้า – หลังได้  
อีกทั้งยังสามารถปรับระดับเสียงสูง  กลาง  ต่ า  ได้
อย่างอิสระ  มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  อย่างเห็นชัด  
เพ่ือความสะดวกต่อการสาธิตการใช้งาน อีกทั้งยัง
สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก 
 

 1.  บทน า 
เนื่องจากคณะผู้จัดท ามีความเห็นว่าในขณะนี้  

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม  ยังไม่มีชุดทดลองเครื่องเสียง
ติดรถยนต์  ที่จะให้เป็นสื่อการเรียนการสอน โครงการ
ชุดสาธิตระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์นี้ จ าลองมาจาก
ระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์จริง มีอุปกรณ์เสมือนจริง
เพ่ือให้สะดวกต่อการศึกษา  มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  
อย่างเห็นชัด  เพ่ือความสะดวกต่อการสาธิตการใช้งาน 
อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก ด้วยเหตุนี้  
คณะผู้จัดท าจึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างชุดทดลอง
เครื่องเสียงติดรถยนต์  ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนของ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรี
สงคราม  เพ่ือที่นักเรียนนักศึกษาจะได้ท าการสืบค้น
เกี่ยวกับเครื่องเสียงติดรถยนต์ด้วยอุปกรณ์จริง 

 
 

2.  วัสดุ-อุปกรณ์ 
      การจัดท าโครงงานนี้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดังรายการ
ต่อไปนี้ 
             1 ภาคขยายเสียงขับเบส     
             2 ภาคขยายเสียงภาคกลาง, แหลม    
             3 ปรีแอมป์                  
             4 แบตเตอรี่       
             5 หล็กกล่อง ขนาด 1×1 นิ้ว              
             6 ล าโพงเสียงกลาง ขนาด 6 นิ้ว       
             7 ทวึทเตอร์                              
             8 ไม้อัด ขนาด 10 มิลลิเมตร       
             9 รถกอล์ฟ                             
             10 ตระปูเกลียว ขนาด 1 นิ้ว         
             11 RCA connector                   
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงานชุดสาธิตระบบเครื่องเสียงติด
รถยนต์ มีล าดับขั้นตอน วิธีการ ดังแผนผังระบวนการ
ท างานต่อไปนี้ 

 

 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

83 
 

4.  ผลการด าเนินงาน 
หลังจากที่ด าเนินการสร้างชุดสาธิตระบบ

เครื่องเสียงติดรถยนต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว  จึงท าการ
ทดลองและแสดงการท างานของชุดสาธิตระบบ
เครื่องเสียงติดรถยนต์  เพื่อที่จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ  
น าไปสรุปผลและตรวจสอบหาข้อพกพร่องของ
โครงการนี้แล้วน ากลับมาเป็นแนวทางปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาโครงการนี้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 วิธีการทดสอบชุดสาธิตระบบ
เครื่องเสียงติดรถยนต์  คือการเร่งเสียงให้ดังสุด ๆ  
เป็นเวลา 10 นาที โดยปรับเสียงทุ้มสูงสุด – ต่ าสุด  
ล าโพงเสียงทุ้ม  ปรับเสียงแหลมสูงสุด – ต่ าสุด  
ปรับเสียงกลางต่ า – สูง ชุดเครื่องเสียงสาหรับ
เครื่อง  MP4  ก็ทางานได้ตามปกติ  ส่วนเรื่องเสียง
เม่ือเปิดเสียงสุด  ท าให้ล าโพงเปล่งเสียงออกมา  
เบสไม่นิ่มแต่รวม ๆ  ก็ใช้ได้ดีเม่ือลดระดับเสียงเบา
ลงมาก็ท าให้ได้เสียงท่ีมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ 

 

 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ  

โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ธวัชชัย  มันอาษาและ
อาจารย์อดุลย์   เครือแก้ว    ที่ ให้ค าปรึกษาค า
เสนอแนะแนวคิด  ตลอดจนแก้ไขข้อพกพร่องต่าง ๆ  
มาโดยตลอด  ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง  จึงท าให้
โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

 ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาส
ทางการศึกษา  ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ  และน้อง ๆ 
ทุกท่านที่ช่วยเป็นก าลังใจ  สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่ยั งมิ ได้ เ อ่ยนาม ที่ช่วยกรุณาให้ความ
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน  จนเป็นผลให้โครงการนี้
ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 
6.  เอกสารอ้างอิง 
www.google.co.th/search?newwindow=1&q= 

http://www.yt.ac.th/page.php?p=thesis.html  
http://www.cs-sound.com  
http://www.lampangcaraudio.com/forum2/re
ad.php?tid=139  
http://www.caraudiomedia.net/knowledge_s
ounds/detail.php?id=265 
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ชุดสาธิตเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
นายธนรักษ์  ดีแสง , นายนที  เข็มตูม 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
      โครงการนี้เสนอ ชุดสาธิต เครื่องให้อาหารปลา
อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจ าลองมาจาก
ระบบเครื่องเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ มีอุปกรณ์
เสมือนจริงเพ่ือให้สะดวกต่อการศึกษา ส่วนประกอบ
ของชุดสาธิตประกอบด้วย  ตู้ปลา  แผงโซล่าเซลล์  
เครื่องตั้งเวลา ตัวควบคุมบรรจุ ผลการทดลองแสดง
ว่าการท างานของชุดสาธิต เครื่องให้อาหารปลา
อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท าให้เห็นว่าสามารถ
น าเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการท าเครื่องให้
อาหารปลาได้ อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนเวลาการ
ให้อาหาร  ได้อย่างอิสระ  มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  
อย่างเห็นชัด  เพ่ือความสะดวกต่อการสาธิตการใช้
งาน อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก  

 
 1.  บทน า 

ปัจจุบันในการท าการประมง รวมทั้งการเลี้ยง
สัตว์เพ่ืองานธุรกิจขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ การดูแล
รักษา รวมทั้งการให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง นับเป็นปัจจัย
หนึ่ ง ในการท าธุรกิจสัตว์ เลี้ ยงเ พ่ือการส่งออกใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการให้อาหารสัตว์ต้องใช้
แรงงานคนจ านวนมากอันเป็นภาระของผู้ประกอบการ
ในการจัดหาแรงงานและค่าใช้จ่าย รวมทั้งผู้ที่ชอบเลี้ยง
สัตว์ เช่น ปลาสวยงาม สุนัข แมว  ปลา เป็นต้น ดังนั้น
จึ งมีแนวคิดจัดท าชุดสาธิตเครื่องให้อาหารปลา
อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพ่ือทดแทน
แรงงานคนจ านวนมากช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ 
เกษตรกร และยังเป็นตัวอย่างในการศึกษาและพัฒนา
ต่อไป 

 
 
 
 

 
 
 

2.  วัสดุ-อุปกรณ์ 
      การจัดท าโครงงานนี้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดังรายการ
ต่อไปนี้ 
1. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับควบคุมการท างาน 
2. โซลินอยด์ 
3. แบตเตอรี่ 
4. แผงโซลาร์เซลล์ 
5. อุปกรณ์กลไกเปิดปิดเครื่องปล่อยอาหาร   
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงานชุดสาธิตเครื่องให้อาหารปลา
อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  มีดังนี้ 
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4.  ผลการด าเนินงาน 
หลังจากที่ด าเนินการสร้างชุดสาธิตเครื่องให้

อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังแสงอาทิตย์เสร็จสมบูรณ์
แล้ว  จึงท าการทดลองและแสดงการท างานของชุด
สาธิต เครื่ อง ให้อาหารปลา อัตโนมัติด้ วยพลั ง
แสงอาทิตย์เพ่ือที่จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ  น าไปสรุปผล
และตรวจสอบหาข้อพกพร่องของโครงการนี้แล้วน า
กลับมาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนา
โครงการนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วิธีการทดสอบชุดสาทิตเครื่องให้อาหารปลา
อัตโนมัติด้วยพลังแสงอาทิตย์ ใช้เซอรโวในการ ปิด-
เปิด ในการให้อาหารมีวงจรควบคุมเซอรโวและมีการ
ควบคุมระยะเวลาในการให้อาหารโดยเครื่องตั้งเวลา
ที่ใช้ไฟ DC 12 V ที่ได้จากการแบตเตอรี่ที่มีความจุ
ขนาด 12 V แบตเตอรี่สามารถท าการชาร์จแบตได้
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เวลาการชาร์จ  3-4 ชั่วโมง 
ระยะเวลากักเก็บแบต 24 ชั่วโมงหรือหนึ่งวัน ส่วน
เวลาการให้อาหารปลาเราตั้งเวลาไว้ที่ 6  ชั่วโมงต่อ
การปล่อยอาหาร 1 ครั้ง ในวัน 1 เราสามารถให้
อาหารปลาได้ถึง 4 ครั้ง คือ เช้า เที่ยง เย็น และ 
เที่ยงคืน ส่วนปริมาณอาหารที่ให้ต่อครั้ง 3-4 กรัมต่อ
ครั้ง 

 

 
 
 

 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์เสรี  ขุนไชย  และ
อาจารย์อดุลย์   เครือแก้ว    ที่ ให้ค าปรึกษาค า
เสนอแนะแนวคิด  ตลอดจนแก้ไขข้อพกพร่องต่าง ๆ  
มาโดยตลอด  ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง  จึงท าให้
โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาส
ทางการศึกษา  ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ  และน้อง ๆ 
ทุกท่านที่ช่วยเป็นก าลังใจ  สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่ยั งมิ ได้ เ อ่ยนาม ที่ช่วยกรุณาให้ความ
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน  จนเป็นผลให้โครงการนี้
ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 
7.  เอกสารอ้างอิง 
www.google.co.th/search?newwindow=1&q=
แผงโซลา&oq=แผงโซลา&gs_l 
http://www.xn--
c3cso0bndnb3czcq9nmfd.com/ 
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ชุดสาธิตแขนกลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 
นายทศพล  วงค์วันดี, นายสมรักษ์  สาปา 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
      เทคโนโลยีทุกวันนี้สร้างความสะดวกสบาย เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดให้แก่มนุษย์ ท าให้
มีการผลิตเทคโนโลยีเครื่องกล และเครื่องใช้สอย
ต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มสัตว์สังคม เพ่ือ
กระตุ่นเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ การพัฒนา
เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ า น อุ ส า ห ก ร ร ม  ไ ด้ มี ก า ร ส ร้ า ง
เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ออกแบบด้วยมนุษย์ หัวใจหลักของคอมพิวเตอร์ก็คือ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจ การน า
เทคโนโลยี อิ เล็กทรอนิกส์ ไมโครโปรเซสเซอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์และ ชุด Programmable 
Logic Controller (PLC) มาควบคุมระบบไฟฟ้า
ก าลังในงานอุตสาหกรรมนั้น เป็นระบบที่มีกันอย่าง
กว้างขวางทั้ ง ในหมู่ อุตสาหกรรมต่างๆ การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในงานอุสาหกรรมเป็นการตอบสนอง
ของการลดทรัพยากรแรงงาน การลดต้นทุนการผลิต 
การสร้างความรวดเร็วในระบบการผลิตสินค้าต่างๆ 
ระบบแขนกลก็เช่นเดียวกัน สามารถควบคุมการขน
ถ่ายสิ่งของทดแทนการท างานของมนุษย์ เพ่ือแก้ไข
การเสี่ยงอันตรายกับสินค้าที่เกี่ยวกับสารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ หรือใช้ยกสินค้าที่มีน้ าหนักมากๆ 
เกินก าลังกว่าที่มนุษย์ท าได้  การศึกษาอุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ส าคัญตัวหนึ่ง เป็นอุปกรณ์ที่สร้างความสนใจให้แก่
นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์หลายท่าน เพราะเป็น
อุปกรณ์ที่เริ่มต้นของการออกแบบ ระบบออโตเมติก
ผู้จัดท าโครงการมีสนใจระบบขนถ่ายจัดสินค้า ด้วย
ระบบแขนกลที่ควบคุมด้วยระบบ ไมโครคอนโทรล-
เลอร์  ซึ่ ง เป็นพ้ืนฐานในระบบคอมพิวเตอร์ที่ ใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุมการท างาน เป็น
เทคโนโลยีที่น่าสนใจ แต่ในระบบการเรียนในวิชา

ไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครโปรเซสเซอร์ คณะ
ผู้จัดท าโครงการ เห็นการขาดแคลนและอุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอน เพ่ือดึงดูดแรงจูงใจในการศึกษาใน
รายวิชาดังกล่าว 
 

 1.  บทน า 

        เทคโนโลยีทุกวันนี้สร้างความสะดวกสบาย เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดให้แก่มนุษย์ ท าให้มี
การผลิตเทคโนโลยีเครื่องกล และเครื่องใช้สอยต่างๆ 
ตามความต้องการของกลุ่มสัตว์สังคม เพ่ือกระตุ่น
เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
อุสาหกรรม ได้มีการสร้างเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งออกแบบด้วยมนุษย์ หัวใจ
หลักของคอมพิวเตอร์ก็คือไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่น่าสนใจ การน าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์และ ชุด 
Programmable Logic Controller (PLC) มาควบคุม
ระบบไฟฟ้าก าลังในงานอุตสาหกรรมนั้น เป็นระบบที่มี
กันอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่อุตสาหกรรมต่างๆ การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในงานอุสาหกรรมเป็นการตอบสนอง
ของการลดทรัพยากรแรงงาน การลดต้นทุนการผลิต 
การสร้างความรวดเร็วในระบบการผลิตสินค้าต่างๆ 
ระบบแขนกลก็เช่นเดียวกัน สามารถควบคุมการขน
ถ่ายสิ่งของทดแทนการท างานของมนุษย์ เพ่ือแก้ไขการ
เสี่ ยง อันตรายกับสินค้าที่ เกี่ยวกับสารเคมีที่ เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ หรือใช้ยกสินค้าที่มีน้ าหนักมากๆ 
เกินก าลั งกว่ าที่ มนุษย์ท า ได้  การศึกษาอุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
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ส าคัญตัวหนึ่ง เป็นอุปกรณ์ที่สร้างความสนใจให้แก่
นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์หลายท่าน เพราะเป็นอุปกรณ์
ที่เริ่มต้นของการออกแบบ ระบบออโตเมติกผู้จัดท า
โครงการมีสนใจระบบขนถ่ายจัดสินค้า ด้วยระบบแขน
กลที่ควบคุมด้วยระบบ ไมโครคอนโทรล-เลอร์ ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ใน
การควบคุมการท างาน เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ แต่ใน
ระบบการเรียนในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ และ
ไมโครโปรเซสเซอร์ คณะผู้จัดท าโครงการ เห็นการขาด
แคลนและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เพ่ือดึงดูด
แรงจูงใจในการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว  
ดังนั้นผู้จัดท ามีความสนใจสร้างชุดสาธิตแขนกลจ าลอง
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เป็นชุดตัวอย่าง
ของการท างานระบบแขนกลในงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
แขนกลจะควบคุมด้วยอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ประกอบด้วยมอเตอร์ชนิดเซอรโวมอเตอร์ และวงจร
ควบคุมมอเตอร์ เพ่ือศึกษาการก าหนดควบคุมมอเตอร์
ในลักษณะการหมุนในทิศทางต่างๆและออกแบบวงจร
ควบคุมรวมถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมลงบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Pic ได้ โดยการใช้โปรแกรม 
Microcode studio ในการเขียนภาษาเบสิกในการ
ควบคุมการท างาน 

คณะผู้จัดท าหวังอย่างยิ่งว่าการจัดท าโครงการ
นี้ สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครโปรเซสเซอร์ เกี่ยวกับ
ระบบควบคุม และ การเขียนโปรแกรมส าหรับควบคุม
หุ่นยนต์ จะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มของข้าพเจ้าไม่มากก็
น้อย และจะเป็นแนวทางการเสริมทักษะสร้างความรู้
อีกทางนอกจากการเรียนในห้องเรียน เ พ่ือสร้าง
ศักยภาพการท างานเป็นกลุ่มคณะ สร้างความสามัคคี  
ฝึกให้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง 

 

2.  วัสดุ-อุปกรณ์ 
      การจัดท าโครงงานนี้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดังรายการ
ต่อไปนี้ 
1 ชุดบอร์ดวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 1 ชุด 
2 ชุดบอร์ด วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ Pic 
3 ชุดควบคุม Servo moter  
4 อุปกรอิเล็กทรอนิกส์ 
5 มอเตอร์เชอร์โวโชว์ 4 ตัว 
                 1  
3.  วิธีการด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงานชุดสาธิตแขนกลควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC มีล าดับขั้นตอน วิธีการ ดัง
แผนผังระบวนการท างานต่อไปนี้ 

 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 

หลังจากที่ด าเนินการสร้างชุดสาธิตแขนกล
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC  เสร็จสมบูรณ์
แล้ว  จึงท าการทดลองและแสดงการท างานของชุด
สาธิตแขนกลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC  
เ พ่ือที่ จะ เก็บข้อมูลต่ า ง  ๆ   น า ไปสรุปผลและ
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ตรวจสอบหาข้อพกพร่องของโครงการนี้แล้วน า
กลับมาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนา
โครงการนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     วธิีการทดสอบชุดสาทิตระบบชุดสาธิต
แขนกลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC  คือ
การท าให้แขนกลสามารถขยับได้ และสามารถจับ
สิ่งของที่ก าหนดและระยะที่ก าหนดว้าย และควบคุม
เซอร์โวที่ก าหนดไว้ เราใช้เซอร์โวทั้งหมด 4 ตัว ได้แก่
ตัวที่ 1 ไว้ควบคุมฐานหลักเพ่ือให้หมุดคบ 150 องศา 
หมุดจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย 

เซอร์โวตัวที่ 2 เป็นตัวยกของขึ้นและยกลง 
หมุดได้ 150 องศายกขึ้นยกลง 

เชอร์โวตัวที่ 3 ใช้เป็นตัวควบคุมระยะความ
ไกลยืดเข้ายืดออก  150 องศา 

 

 
 
 
 
 
 

5.  กิตติกรรมประกาศ  
โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา

จากอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์อภิชาติ สมสง่า 
และอาจารย์อดุลย์  เครือแก้ว    ที่ให้ค าปรึกษาค า
เสนอแนะแนวคิด  ตลอดจนแก้ไขข้อพกพร่องต่าง ๆ  
มาโดยตลอด  ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง  จึงท าให้
โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้โอกาส
ทางการศึกษา  ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ  และน้อง ๆ 
ทุกท่านที่ช่วยเป็นก าลังใจ  สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่ยั งมิ ได้ เ อ่ยนาม ที่ช่วยกรุณาให้ความ
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน  จนเป็นผลให้ โครงการนี้
ส าเร็จลงได้ด้วยดี 

 
6.  เอกสารอ้างอิง 
http://www.yt.ac.th/page.php?p=thesis.html  
http://www.cs-sound.com  
http://www.lampangcaraudio.com/forum2/re
ad.php?tid=139  
http://www.caraudiomedia.net/knowledge_s
ounds/detail.php?id=265 
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ชุดสาธิตหุ่นยนต์สวัสดี 

นายลือชัย อินทริง , นายณัฐพล คัณทักษ์ 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
บทคัดย่อ 

เทคโนโลยีทุกวันนี้สร้างความสะดวกสบาย 
เพ่ือตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดให้แก่มนุษย์ ท า
ให้มีการผลิตเทคโนโลยีเครื่องกล และเครื่องใช้สอย
ต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มสัตว์สังคม เพ่ือ
กระตุ่ น เศรษฐกิจของประเทศนั้ นๆ การ พัฒนา
เทคโนโลยีด้านอุสาหกรรม ได้มีการสร้างเครื่องหุ่นยนต์
ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งออกแบบด้วย
ม นุ ษ ย์  หั ว ใ จ ห ลั ก ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ก็ คื อ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจ การน า
เทคโน โลยี อิ เล็ กทรอนิกส์  ไม โครโปร เซส เซอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์และ ชุด ควบคุมเซนเซอร์มา
ควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง ในงานประกวดหุ่นยนต์นั้น 
เป็นระบบที่มีกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในหมู่อุตสาหกรรม
ต่างๆ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานอุสาหกรรมเป็นการ
ตอบสนองของการลดทรัพยากรแรงงาน การลดต้นทุน
การผลิต การสร้างความรวดเร็วในระบบการผลิต 
การศึกษา อุปกรณ์ ไม โครคอนโทรลเลอร์ที่ เป็ น
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญตัวหนึ่ง เป็นอุปกรณ์ที่
สร้างความสนใจให้แก่นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์หลาย
ท่าน เพราะเป็นอุปกรณ์ที่เริ่มต้นของการออกแบบ 
ระบบออโตเมติกผู้จัดท าโครงการมีสนใจระบบควบคุม
หุ่นด้วยวงจรควบคุมด้วยเซนเซอร์ ด้วยระบบแขนกลที่
ควบคุมด้วยระบบ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในการ
ควบคุมการท างาน เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ แต่ใน
ระบบการเรียนในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ และ
ไมโครโปรเซสเซอร์ คณะผู้จัดท าโครงการ เห็นการขาด
แคลนและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เพ่ือดึงดูด
แรงจูงใจในการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว  

 

 
 

 1.  บทน า 

ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใน
ด้ า นต่ า ง ๆ ไ ปอย่ า ง ม าก ทั้ ง ด้ า น เทค โน โ ลยี ด้ า ย
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนตามแทบไม่ทันมีการสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกสบายเป็นสิ่ งที่ พัฒนาเ พ่ือให้
ประโยชน์พกพาง่ายและเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม ท าให้
การศึกษาไม่มีขอบเขต เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาของประเทศ เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นั้น
เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมีวงจรต่างๆมากมายหลายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายตัว ที่มีการท างานซับซ้อนเข้าได้
ยากจึงท าให้การศึกษาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ
ท างานของตัวต้านทาน การท างานของไดโอด การ
ท างานของทรานซิสเตอร์การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า
การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นระบบคอมพิวเตอร์
เบื้ องต้น ระบบคอมพิวเตอร์ เบื้ องต้น การศึกษา
ไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ การเรียน
ทางทฤษฎีเป็นการเรียนรู้เข้าใจหลักการท างาน การ
เรียนรู้ด้วยปฏิบัติเป็นเรียนรู้ที่จดจ าได้ง่ายที่สุดหากลงมือ
ท าด้วยตนเองคงจะท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการท างาน
ของอุปกรณ์ ของวงจรเบื้องต้น การต่อหลากหลายใน
การเชื่อมต่อเป็นวงจรต่างๆ เป็นการท างานของอุปกรณ์ 
ในแต่ ละตั วมี การ เ พ่ิม ไอซี เ พ่ื อ ให้ มี การท า งานที่
หลากหลาย การสร้างระบบโปรแกรมต่างๆ ทั้งควบคุม
ด้วยมือ ด้วยระบบอัตโนมัติ ยิ่งเป็นตัวดึงดูดความสนใจ
ให้กับผู้เรียนมาก การศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์ก็เป็น
การจุดเริ่มต้นของระบบการควบคุมอัตโนมัติที่ไม่ต้อง
อาศัยอุปกรณ์มากมายมาต่อเป็นวงจรควบคุม ซึ่งท าให้
สิ้ น เปลื อง งบประมาณ  และ เข้ าสู่ ร ะบบหุ่ นยนต์
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างแขนกลหรือเป็นหุ่นยนต์
อัตโนมัติ ที่น ามาใช้งานในวงจรอุตสาหกรรม มาช่วยใน
การผลิตได้น ามาใช้แทนแรงงานมนุษย์ในงานที่ต้องการ
ท าต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงงานที่ต้องการท าซ้ าๆ กัน
ตลอดเวลา งานที่เป็นอันตรายต่อการจับ ของในสารเคมี 
ง า น ที่ ห นั ก แ ล ะ ย า ก เ กิ น ที่ ม นุ ษ ย์ จ ะ ท า ไ ด้ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญอย่างมาก
ในการท างาน ดังกล่าว และข้อดีของระบบอัตโนมัติที่
ควบคุมหุ่นยนต์ท างานแทนคนอกจากที่กล่าวมาแล้ว 
ประสิทธิภาพของการท างานก็จะดีขึ้น มีความแม่นย า
และแน่นอน สามารถท าได้โดยไม่ต้องพัก ท างานได้ โดย
ไม่ มี วั นหยุ ด  ท า ให้ ก า ร พัฒนาการผลิ ต ใน งานมี
ประสิทธิภาพสูง 

 

2.  วัสดุ-อุปกรณ์ 
      การจัดท าโครงงานนี้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดังรายการ
ต่อไปนี้ 
1. อุปกรณ์หุ่นยนต์จ าลอง 
2. อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เซอร์โวมอเตอร์ 
4. เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว   
 
3.  วิธีการด าเนินงาน 
 1.  ศึกษาจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดท า
หุ่นยนต์ 
 2.  ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

3.  ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ 
 4.  ทอสอบผล 
 5.  สรุปผลการท างาน 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 

หุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นสามารถตรวจจับสิ่งที่
เคลื่อนไหว ในระยะ 3.50 เมตร วงจรก็เริ่มท างาน
โดยสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหว พร้อมส่งเสียง ค าพูด 
และท าท่าทางสวัสดี ผู้ที่เดินผ่านหรือสิ่งของที่
เคลื่อนไหวต่อหน้าเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 

 

 
 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ  

โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ธวัชชัย   มันอาษาและ
อาจารย์อดุลย์   เครือแก้ว     ที่ ให้ค าปรึกษาค า
เสนอแนะแนวคิด  ตลอดจนแก้ไขข้อพกพร่องต่าง ๆ  
มาโดยตลอด  ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง  จึงท าให้
โครงการวิชาชีพนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ ให้โอกาส
ทางการศึกษา  ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ  และน้อง ๆ 
ทุกท่านที่ช่วยเป็นก าลังใจ  สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุก
ท่านที่ยังมิได้เอ่ยนาม ที่ช่วยกรุณาให้ความช่วยเหลือใน
ทุก ๆ ด้าน  จนเป็นผลให้โครงการนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี  
 
7.  เอกสารอ้างอิง 
http://www.yt.ac.th/page.php?p=thesis.html  
http://www.cs-sound.com  
http://www.lampangcaraudio.com/forum2/rea
d.php?tid=139  
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เครื่องควบคุมระบบป้ัมน ้าพลังงานโซล่าเซลล์  
Solar Pump Controller Machine  

นายวีระศักดิ์  คานสี , นาย ณัฐวุธ  คงก่ิง, นาย เอกวิน   เหลาแสง 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสากรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 

  
  
บทคัดย่อ  

ในโครงการเรื่องเครื่องชุดควบคุมระบบปั้มน้ า
พลังงานโซล่าเซลล์ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือ
สร้างเครื่องชุดควบคุมระบบปั้มน้ าพลังงานโซล่าเซลล์ 
และใช้เครื่องชุดควบคุมระบบปั้มน้ าพลังงานโซล่าเซลล์
เป็นสื่อการเรียนการสอน ผู้ที่สนใจ โซล่าเซลล์ หรือ 
photovoltaic โดยมีหลักการท างานดังนี้ เมื่อได้รับ
แสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะน าไฟฟ้า และ
จะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพ่ือให้ เกิด
แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของโซล่าเซลล์ เมื่อน าขั้วไฟฟ้า
ของโซล่าเซลล์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง 
กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่ อุปกรณ์ เหล่านั้น ท าให้
สามารถท างานได้  โซล่าเซลล์ที่มี ในปัจจุบันมีการ
ประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น การผลิต
กระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ การผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่ห่างไกล 
การใช้ทางด้านการเกษตร เป็นต้น ดังนั้นทางผู้จัดท า
สนใจทางด้านการใช้โซลล่าเซลล์สูบน้ า เพ่ือการเกษตร 
เนื่องจากพ้ืนที่ในอ าเภอศรีสงครามส่วนใหญ่ท าอาชีพ
เกษตรกร โดยมีส่วนประกอบดังนี้ เป็นการใช้ชุดโซล่า
ชาร์ตที่มีขายในท้องตลาดมาใช้ส าหรับควบคุมพลังงาน
ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ เพ่ือจ่ายไฟให้ปั้มน้ าและประจุ
แบตเตอร์รี่ โดยมีส่วนประกอบดังนี้ ชุดโซล่าชาร์ต แผง
โซล่าเซลล์ แบตเตอร์รี่ และปั้มน้ าโซลล่าเซลล์ ผลการ
ทดลองพบว่าเครื่องควบคุมระบบปั้มน้ าพลังงานโซล่า
เซลล์ โครงสร้างสามารถใช้งานได้แม้จะไม่มีแสงแดด
เนื่องจากมีแบตเตอร์รี่ส ารองไฟ และชาร์ตเก็บไว้ขณะที่
ไม่ได้สูบน้ า จึงเป็นระบบที่ใช้งานได้ดี 
ค้าส้าคัญ :  โซล่าเซลล์/ ควบคุม / โซล่าปั้ม 
 
 
 

๑. บทน้า 
ปัจจุบันงานทางด้านพลังงานไฟฟ้ามีส่วนส าคัญ

มากในการพัฒนาประเทศ ทุกท่ีในประเทศต่างมีไฟฟ้าใช้ 
จนอาจกล่าวได้ว่าไฟฟ้ามีความส าคัญกับชีวิตประจ าวัน 
ไม่ว่าจะเป็นระบบแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ตลอดจน
เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นเราจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาและพัฒนางานไฟฟ้าให้
ก้าวหน้าและน าไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดย
พลังงานไฟฟ้าสามารถสร้างได้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
พลังงานทางเลือกที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เรียกว่า 
โซล่าเซลล์ เนื่องจากประเทศไทยมีแสงแดดตลอดทั้งปี  

โซล่าเซลล์ หรือ photovoltaic โดยมีหลักการ
ท า งานดั งนี้  เ มื่ อ ได้ รั บแสงอาทิ ตย์ โ ดยตรงก็ จะ
เปลี่ยนเป็นพาหะน าไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุ
ไฟฟ้าบวกและลบเพ่ือให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง
ของโซล่าเซลล์ เมื่อน าขั้วไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ต่อเข้ากับ
อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่
อุปกรณ์เหล่านั้น ท าให้สามารถท างานได้โซล่าเซลล์ที่มี
ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น 
การผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ การผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่
ห่างไกล การใช้ทางด้านการเกษตร เป็นต้น  

ซึ่งเนื่องจากพ้ืนที่ในอ าเภอศรีสงครามส่วนใหญ่
ท าอาชีพเกษตรกร ทางผู้จัดท าสนใจทางด้านการใช้โซล
ล่าเซลล์สูบน้ า เพ่ือการเกษตรโครงการเครื่องควบคุม
ระบบปั้มน้ าพลังงานโซล่าเซลล์ เป็นการใช้ชุดโซล่าชาร์ต
ที่มีขายในท้องตลาดมาใช้ส าหรับควบคุมพลังงานไฟฟ้า
จากแผงโซล่าเซลล์ เพ่ือจ่ายไฟให้ปั้มน้ าและประจุ
แบตเตอร์รี่ โดยมีส่วนประกอบดังนี้ ชุดโซล่าชาร์ต แผง
โซล่าเซลล์ แบตเตอร์รี่ และปั้มน้ าโซลล่าเซลล์ 
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๒. ทฤษฏีและหลักการ 
๒.๑ โซล่าเซลล ์
Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่าง เช่น 
โซล่าเซลล์ เซลล์สุริยะ หรือเซลล์ photovoltaic ซ่ึงต่าง
ก็มีที่มาจากค าว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็น 
photo หมายถึง แสง และ volt หมายถึง แรงดันไฟฟ้า 
เมื่อรวมค าแล้วหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการ
ตกกระทบของแสงบนวัตถุท่ีมีความสามารถในการ
เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง 
แนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๑๘๓๙ แต่
โซล่าเซลล์ก็ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมา จนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 
๑๙๕๔ จึงมีการประดิษฐ์โซล่าเซลล์ และได้ถูกน าไปใช้
เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศ เมื่อ ปี 
ค.ศ. ๑๙๕๙ ดังนั้น สรุปได้ว่าโซล่าเซลล์ คือ 
สิ่งประดิษฐ์ที่ท าจากสารกึ่งตัวน า เช่น ซิลิคอน 
(Silicon), แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide), 
อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม 
เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ 
อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) 
เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็น
พาหะน าไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและ
ลบเพ่ือให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ข้ัวทั้งสองของโซล่าเซลล์ 
เมื่อน าขั้วไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า
กระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น 
ท าให้สามารถท างานได้ 

Solar Cell Module แผงโซล่าเซลล์ สามารถ
ติดตั้งได้บนพ้ืนที่ว่าง ทั้งบนหลังคาบ้านบนหลังคาโรง
จอดรถ บนหลังคาอาคารต่างๆ และบนพื้นดิน ซึ่ง
ต าแหน่งที่ดีในการเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ต้องเป็น
ต าแหน่งที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีตลอดทั้งวัน โดย
ต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของอ่ืนใดมาบดบัง
แสงอาทิตย์ และไม่ควรเป็นสถานที่ท่ีมีฝุ่นหรือไอระเหย
จากน้ ามันมากเกินไปโดยปกติแล้ว การติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ในเมืองไทย นิยมที่จะติดตั้งให้ด้านหน้าของแผงโซ
ล่าเซลล์หันไปทางทิศใต้ และเอียงท ามุมประมาณ ๑๐-
๑๘ องศากับพ้ืนโลก (ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ)  

 Solar Cell Module แผงโซล่าเซลล์  สามารถ
ติดตั้งได้กับหลังคาบ้านทุกประเภท ทั้ง หลังคาหน้าจั่ว 
หลังคาดาดฟ้าพ้ืนคอนกรีต หลังคามุงกระเบื้อง หลังคา
เหล็กเมทัลชีท เพราะทางโรงงานผู้ผลิต แผงโซล่าเซลล์ 
ได้ตั้งใจออกแบบเลือกใช้วัสดุน้ าหนักเบา แต่แข็งแรง
ทนทาน กระจายน้ าหนักได้ดีเฉลี่ย < ๑๕ กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร เพราะฉะนั้น จึงสามารถติดตั้งบนหลังคา
บ้านทั่วไปได้ 

 
รูปที่ ๑ แผงโซล่าเซลล์ 

 

 
ภาพที่ ๒ การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ 

 

 
ภาพที่ ๓ การเปรียบเทียบการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบ

ต่างๆ 
 

๒.๒ ปั้มน ้า 
ปั๊มบ่อบาดาลเป็นปั๊มน้ าที่ถูกออกแบบมา

ส าหรับใช้งานกับบ่อบาดาลโดยเฉพาะโดยจะใช้ปลายท่อ
ขันเข้ากับตัวปั๊มแล้วหย่อนลงไปตามท่อน าของบ่อ
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บาดาลมอเตอร์จะอยู่ในตัวปั๊ม ต้องส่งสายไฟฟ้าตามลง
ไปด้วยมีหลายขนาดให้เลือกใช้ มีราคาแพงและถ้าเป็น
ไฟ DC.ราคาก็จะสูงตามไปด้วย และจะต้องใช้แรง
เคลื่อนหรือ โวลท์ที่สูง โดยทั่วไปจะเป็น ๓๖ v. ๔๘ 
v.DC. ซึ่งต้องใช้แผงโซล่าเซลล์จ านวนมากเพ่ือให้ท างาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ  

การซ่อมบ ารุงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของตัวปั๊ม และความถูกต้องเหมาะสมของการ
ติดตั้งรวมถึงสภาพของก้นบ่อถ้ามีทรายไหลเข้ามาปั๊มจะ
สึกหรอเร็ว จึงเหมาะกับการสูบน้ าที่สะอาด เพื่อเป็นน้ า
ใช้ในครัวเรือนหรือรีสอร์ท ถ้าจะเอามาเลี้ยงสวนยาง
หรือท านาท าสวน ดูว่าต้นทุนจะสูง 
ไปสักหน่อยครับ เหมาะกับงานสบายๆ สูบน้ าขึ้นเก็บใน
ถังพัก แล้วค่อยๆปล่อยออกมาใช้ตามความจ าเป็น อายุ
การใช้งานจะได้ยาวนาน ปั๊มแบบนี้จึงเหมาะกับ
โครงการที่ดึงน้ าบาดาลที่มีความใส เพ่ือน ามาใช้แทน
น้ าประปา 

ปั๊มหอยโข่งเป็นปั๊มน้ าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ในเมืองไทย จนมีชื่อเป็นภาษาไทยตามลักษณะภายนอก
ที่ตัวเสื้อปั๊มมีลักษณะคล้ายๆกับหอยโข่ง การท างานนั้น
เหมาะที่จะเป็นปั๊มถ่ายเท คือถ้าเป็นการสูบน้ าจากบ่อ
พักน้ าแล้วดันส่งไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ก็สามารถท างานได้ดี 
หลักการท างานก็ง่ายๆคือปล่อยให้น้ าไหลเข้ามาทางรู
ด้านหน้าแล้วน้ าจะถูกใบพัดทองเหลืองดูดเข้าไปตรง
กลาง แล้วสลัดออกไปที่เสื้อสูบด้านข้าง สร้างแรงดันให้
มวลน้ าไหลออกไปตามท่อส่งน้ าออก ปั๊มแบบนี้เหมาะ
กับน้ าสะอาด ถ้าใช้กับน้ าขุ่นหรือมีตะกอนเมื่อหินปูนไป
จับตามช่องใบ ใบจะเกิดอาการเสียศูนย์และมักจะมีผล
กับตลับลูกปืนและการสึกหรอของเพลาได้เร็ว  และซี
ลของเพลามีลักษณะเป็นแผ่นเรียบเบียดแน่น หาก
น าไปใช้กับน้ าที่มีตะกอน แผ่นซีลจะช ารุดบ่อยๆ ท างาน
ได้ แต่น้ าจะรั่วซึม และอีกประเด็นหนึ่งก็คือ เสื้อของตัว
ปั๊มที่เป็นเหล็กหล่อ ถ้าไม่ใช้งานสักสองสามวัน เกิดสนิม
จับที่เพลาและตัวเสื้อพอกดปุ่มเดินปั๊มน้ า ปั๊มจะเริ่ม
หมุนไม่ได้เพราะสนิมจับเพลา มอเตอร์อาจจะไหม้ได้ ถ้า
เป็นการใช้งานก่อนจะเดินปั๊ม ควรจะใช้มือช่วยหมุนให้

แกนเพลาของปั๊มหมุนฟรีได้สักสองสามรอบ ก่อนแล้ว
ค่อยกดสวิชเปิด เดินปั๊มด้วยระบบไฟฟ้าได้ตามปรกติ 

ปั๊มชัก เป็นปั้มน้ าที่นิยมใช้ทั่วไป ผู้ผลิตใน
ประเทศไทยมีจ านวนมาก เนื่องจาก ทน แกร่ง ง่ายต่อ
การซ่อมบ ารุง ไม่เรื่องมาก ราคาถูก โครงสร้างไม่
ซับซ้อน และการบ ารุงรักษาเติมน้ ามันตรงช่องหยอด 
เป็นประจ าสม่ าเสมอ เรื่องการส่งน้ าระยะไกล โดยติดตั้ง
หัวกระโหลกหรือ Foot Valve ไว้ที่ปลายท่อทางด้านดูด
จะสามารถน าไปติดตั้งใช้งานได้กับทุกสภาพของแหล่ง
น้ า การใช้งานเหมาะสมกับทุกพ้ืนที่ ในแนวราบส่งน้ าได้
ไกลเป็นกิโลเมตร ส่งขึ้นหอพักน้ าหรือท่ีเนินไหลเข่าได้
อย่างดี มอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าธรรมดาไฟบ้าน AC.
หรือจะเปลี่ยนมอเตอร์เป็นแบบ DC.ใช้พลังงานจากแผง
โซล่าเซลล์ก็สามารถท าได้ไม่ยาก หาซื้ออุปกรณ์ประกอบ
ง่าย และซ่อมบ ารุงง่ายเพราะมอเตอร์จะแยกส่วนไม่ได้
รวมกับตัวปั๊มแบบปั๊มบาดาล เพียงแต่ปรับแต่งระบบส่ง
ก าลัง 

 
 

ภาพที่ ๔  ปั๊มบ่อบาดาล ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มชัก 
2.4 แบตเตอรี่  

แบตเตอรี่ (Battery) คือ อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่
จัดเก็บพลังงานเพื่อไว้ใช้ต่อไป ถือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถ
แปลงพลังงานเคมีให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรงด้วยการใช้
เซลล์กัลวานิก (galvanic cell) ที่ประกอบด้วยขั้วบวก
และขั้ ว ลบ  พร้ อมกั บส า รละลาย อิ เ ล็ ก โ ต ร ไลต์ 
(electrolyte solution) แบตเตอรี่อาจประกอบด้วย
เซลล์กัลวานิกเพียง 1 เซลล์หรือมากกว่าก็ได้แบตเตอรี่
เป็นอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บไฟฟ้าเท่านั้น สามารถประจุ
ไฟฟ้าเข้าไปใหม่ (recharge) ได้หลายครั้ง เพราะมีการ
สูญเสียพลังงานบางส่วนไปในรูปความร้อนและปฏิกิริยา
เคมีจากการประจุ/จ่ายประจุนั่นเองแบตเตอรี่จัดเป็น
อุปกรณ์ที่มีราคาแพงและเสียหายได้ง่ายหากดูแลรักษา
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ไม่ดีเพียงพอหรือใช้งานผิดวิธี รวมถึงอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป  

 
ภาพที่ ๕ แบตเตอรี่ชนิดต่างๆ 

 
 
๓ การออกแบบระบบ 

จากที่ได้ศึกษาระบบควบคุมของปั้มน้ าพลังงาน
โซล่าเซลล์ ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ขนาด ๑๒๑ W 
๔๘ V จ านวน ๔ แผง โซล่าชาร์ต ปั้มน้ าแบบซัมเมอร์
ขนาด ๒๒๕ W ๒๔ V และแบเตอร์รี่ ๘๐ AH จ านวน ๒ 
ลูก   

 

Solar Charge 

Controller 12/24V 20A

Solar Cell

4x121 W 48V

Battery

2x12V 80Ah

S
o
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r 

P
u

m
p

2
4

 V
 2

2
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W

 
ภาพที่ ๖ การออกแบบโครงสร้าง 

 การออกแบบระบบควบคุมของปั้มน้ าพลังงาน
โซล่าเซลล์ นั้นขึ้นอยู่กับภาระทางไฟฟ้า หรือโซล่าปั้ม 
ซึ้งเลือกใช้ปั้มน้ าขนาด ๒๔V ๒๒๕ W หรือใช้กระแส 
๙.๔ A จึงเลือกโซล่าชาร์ตขนาด ๑๒/๒๔ V ๒๐ A :ซึ่ง
เพียงพอที่จะจ่ายกระแสได้ และใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 
๑๒๑ W จ านวน ๔ แผงรวมเป็น ๔๘๔ W ซึ่งเพียง
พอที่จะจ่ายพลังงานให้ระบบทั้งหมด 

การติดตั้งชุดควบคุมนี้จ าเป็นต้องติดตั้งบริเวณ
กลางแจ้ งจึ ง เลื อกกล่องกันน้ า  เ พ่ือป้องกับจาก

สภาพแวดล้อม เช่น ฝน ลม และแสงแดด เป็นต้น และ
ใช้เบรกเกอร์ในการตัดต่อวงจรแต่ละตัว   

CB CB CB

Solar 

Cell
Battery

Solar 

Pump  
ภาพที่ ๗ การออกแบบติดตั้งระบบควบคุม 

 
๔ ผลการทดลอง  

การทดลองชาร์ตแบตเตอร์รี่ การทดลองนี้เป็น
ทดสอบการประจุแบตเตอร์รี่  ซึ่งแบตเตอร์รี่ที่ ใช้ใน
โครงการนี้เป็นแบตเตอร์รี่เก่าที่เสื่อมสภาพจากการใช้
งาน แต่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ เทน้ ากรดเก่าออกให้หมด จากนั้นใช้น้ าร้อน
กรอกลงในช่องน้ ากรดเพ่ือล้างสิ่งสกปออก จากนั้นใช้
น้ ายาล้างห้องน้ าผสมน้ าล้าง อีก ๒-๓ รอบ จนกว่าจะ
สะอาด 

 
ภาพที่ ๘ การล้างแบตเตอร์รี่ 

จากนั้นกรอกน้ ากรดลงไปในแบตเตอร์รี่ที่ท า
ความสะอาดให้เต็ม จากนั้นน าแบตเตอร์รี่ไปชาร์ตให้เต็ม  
 ผลการทดลองพบว่า แบตเตอรี่ที่ล้างใหม่
สามารถชาร์ตได้ และได้ทดสอบกับการชาร์ตจากแผงโซ
ล่าเซลล์พบว่าสามารถชาร์ตแบตเตอร์รี่ได้ ซึ่งกระแส
ชาร์ตแบตเตอร์รี่ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงแดด 
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การทดลองควบคุมปั้มน้ าโซล่าเซลล์เป็นการ
ทดลองสูบน้ าเพ่ือทดสอบระบบสูบน้ าพลังงานโซล่า
เซลล์ ผลการทดลองพบว่า สามารถสูบน้ าได้ และ
ควบคุมได้จากโซลล่าชาร์ต แสดงดังภาพ 

 
ภาพที่ ๙ การติดตั้งชุดควบคุม 

 
ภาพที่ ๑๐ ผลการสร้างวงจรควบคุม 

 
๕. สรุปผล 

ผลการทดลองพบว่าเครื่องควบคุมระบบปั้มน้ า
พลังงานโซล่าเซลล์ โครงสร้างสามารถใช้งานได้แม้จะไม่
มีแสงแดดเนื่องจากมีแบตเตอร์รี่ส ารองไฟ และชาร์ต
เก็บไว้ขณะที่ไม่ได้สูบน้ า จึงเป็นระบบที่ใช้งานได้ดี การ
ใช้งานควรตรวจสอบแบตเตอร์รี่เป็นประจ า เนื่องจาก
แบตเตอรี่มีอายุการใช้งาน 

 
๖. กิตติกรรมประกาศ 

การจัดท าโครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ
ช่วยเหลือของอาจารย์ณัฐพงษ์  เกตวงษา และอาจารย์
ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ที่ให้ความช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อโครงงานนี้ ตลอดจนบุ
คลที่จะขาดเสียมิได้คือบิดา มารดา ที่คอยให้ก าลังใจ

และตักเตือนรวมทั้งส่งเสียค่าเล่าเรียนให้ได้เล่าเรียน
จนกระท่ังสามารถท าให้มีวันนี้ได้ 
 
๗. เอกสารอ้างอิง 
๑. เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่
[http://www.veeshop.net/category/๒๙/solar-
charger] 
๒. แผงโซลา่เซลล์ [http://www.leonics.co.th/ 
html/th/aboutpower/solar_knowledge.php] 
๓. การท างานของโซล่าเซลล์ 
[http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower
/solar_knowledge.php} 
 
ผู้จัดท้า 

 

นายวีรศักดิ์   คานสี  
ระดับ ปวช.๓ สาขาวิชา
ช่ า ง ไ ฟ ฟ้ า  วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม ปี ๒๕๕๘ 

 

นายนัฐวุธ  คงก่ิง 
ระดับ ปวช.๓ สาขาวิชา
ช่ า ง ไ ฟ ฟ้ า  วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม ปี ๒๕๕๘ 

 

นายเอกวิน  เหลาแสง 
ระดับ ปวช.๓ สาขาวิชา
ช่ า ง ไ ฟ ฟ้ า  วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม ปี ๒๕๕๘ 
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ชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  
AC motor control training   

นาย สิวดล   เขียวค้า , นาย จักรพงษ์   ศรีหะมงคล 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสากรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 

   
บทคัดย่อ  

ชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  มี
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือแก้ปัญหาการต่อสายให้
ง่ายและรวดเร็ว ใช้เป็นชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ ที่สามารถ
เพ่ิมการเรียนรู้ และเป็นการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน และเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาระบบ
ควบคุมในงานอุตสาหกรรมชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  
เป็นอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นมา เพ่ือใช้ควบคุมการท างาน
ของมอเตอร์ แบบต่างๆ เช่น การเริ่มเดินมอเตอร์แบบ
ทางตรง การกลับทางหมุนมอเตอร์แบบต่างๆ การเริ่ม
เดินแบบสตาร์-เดลต้า เป็นต้น ซึ่งในการเรียนการสอน
จ าเป็นต้องเรียนรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ วงจรการ
ควบคุม เรียนรู้การต่อสายต่างๆ ทั้งนี้ได้มีการคิดค้นเพ่ือ
เป็นสื่อการเรียนรู้ เช่น ชุดฝึกควบคุมมอเตอร์แบบบอร์ด 
ชุดฝึกควบคุมมอเตอร์แบบตู้ควบคุม เป็นต้น ดังนั้นทาง
ผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์จึงมีแนวทางรวมเอาข้อดีของทั้งสอง
มา โดยใช้ชุดฝึกแบบตู้ควบคุมเพ่ือให้ได้ประสบการณ์
จากอุปกรณ์ และเปลี่ยนจากการเขื่อมต่อสายแบบ
ใช้น็อตเป็นใช้ BANANA PLUG แบบชุดฝึกควบคุม
มอเตอร์แบบบอร์ดเพ่ือสะดวกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
จากการจัดท าชุดฝึกควบคุมมอเตอร์มีจุดประสงค์เพ่ือ
แก้ปัญหาการต่อสายให้ง่ายและรวดเร็ว  ใช้เป็นชุดฝึก
ควบคุมมอเตอร์ ที่สามารถเพ่ิมการเรียนรู้ และเป็นการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และเป็นสื่อการเรียน
การสอนในรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  ที่
ได้ปรับปรุงนี้ พบว่า สามารถต่อวงจรรวดเร็วขึ้น เมื่อ
เทียบกับการใช้ชุดฝึกแบบเดิม และสามารถต่อวงจรได้
หลากหลาย แต่พบว่าสายประกอบวงจรไม่เป็นระเบียบ 
ไม่สวยงามเหมือนการทดลองแบบเดิม และ BANANA 
PLUG ที่น ามาใช้ไม่แข็งแรงเท่าท่ีควร 

 
ค าส าคัญ :  ชุดฝึก/ การควบคุม / มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 

 
๑. บทน า 

ด้วยความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่
เหมาะสมกับกับเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี
เปลี่ยนไป  เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการจัดการการสอนใน
สถานศึกษา  ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับรู้ทักษะและกฎเกณฑ์ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  และสถานประกอบการ  และเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนในสาขาวิชา  สถานการณ์หรือการ
พั ฒ น า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ค ว า ม เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้นมีรากฐานที่ส าคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิต  และ
ประสิทธิภาพของขบวนการผลิตซึ่งระบบพลังงานไฟฟ้า
ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญของทั้งสองตัวแปรนอกจากนี้
ความมั่นคงทางระบบพลังงานไฟฟ้าจะส่งผลกระทบถึง
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมโดยตรง บุคคลากร
ทางด้านระบบพลังงานไฟฟ้าจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการเรียนรู้  การบ่มเพาะความคิดและการฝึกฝน
ทักษะทางวิศวกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือสามารถ
ก ากับดูแลระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ 
ในระบบการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นชุดต้นก าลัง ใช้ทั้งขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ ส่วนที่
ส าคัญส่วนหนึ่งคือ ชุดควบคุมมอเตอร์ 

 ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  เป็นอุปกรณ์ที่คิดค้น
ขึ้นมา เพ่ือใช้ควบคุมการท างานของมอเตอร์ แบบต่างๆ 
เช่น การเริ่มเดินมอเตอร์แบบทางตรง การกลับทางหมุน
มอเตอร์แบบต่างๆ การเริ่มเดินแบบสตาร์-เดลต้า เป็น
ต้น ซึ่งในการเรียนการสอนจ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ต่างๆ วงจรการควบคุม เรียนรู้การต่อสายต่างๆ 
ทั้งนี้ได้มีการคิดค้นเพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ เช่น ชุดฝึก
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ควบคุมมอเตอร์แบบบอร์ด ชุดฝึกควบคุมมอเตอร์แบบ
ตู้ควบคุม เป็นต้น 

 
ภาพที่ ๑ ชุดฝึกควบคุมมอเตอร์แบบบอร์ด 

 
 ชุดฝึกควบคุมมอเตอร์แบบบอร์ด จะใช้

สัญลักษณ์เป็นตัวก าหนดและเชื่อต่อสายกับอุปกรณ์จริง 
และใช้สายประกอบวงจรแบบ BANANA JACK ท าให้
ง่ายต่อการต่อสาย สะดวกรวดเร็ว แต่ไม่ได้รับ
ประสบการณ์การท างานจริง ในการต่อตู่ควบคุม 

 
ภาพที่ ๒ ชุดฝึกควบคุมมอเตอร์แบบตู้ควบคุม 

 
      ชุดฝึกควบคุมมอเตอร์แบบตู้ควบคุม จะใช้

อุปกรณ์จริง และต่อสายจริงในการปฏิบัติงานท าให้
ได้รับประสบการณ์ตรง แต่ใช้เวลาในการต่อวงจรนาน 
เสียวัสดุสายต่อวงจร และบางครั้งจุดต่ออาจจะหลวม
หรือเสียหาย 

 ดังนั้นทางผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์จึงมีแนวทางรวม
เอาข้อดีของทั้งสองมา โดยใช้ชุดฝึกแบบตู้ควบคุมเพ่ือให้
ได้ประสบการณ์จากอุปกรณ์ และเปลี่ยนจากการเขื่อม
ต่อสายแบบใช้น็อตเป็นใช้ BANANA PLUG แบบชุดฝึก
ควบคุมมอเตอร์แบบบอร์ดเพ่ือสะดวกในการเชื่อมต่อ
อุปกรณ ์
 
 

๒. ทฤษฏีและหลักการ 
๒.๑ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด
ใหญ่ ๆ คือ มอเตอร์อะซิงโครนัสและมอเตอร์ซิงโครนัส  
ซึ่งที่กล่าวในบทนี้จะเป็นมอเตอร์อะซิงโครนัส  ที่เรียกว่า
มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน า  ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่เล็ก ๆไป
จนถึงขนาดหลายร้อยแรงม้า  มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน ามี
ทั้งท่ีเป็นมอเตอร์ชนิด ๑ เฟสและชนิดที่เป็นมอเตอร์ ๓ 
เฟส  มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน านั้นส่วนมากแล้วจะหมุน
ด้วยความเร็วคงท่ีแต่ก็มีบางชนิดที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ความเร็วได้ เช่น มอเตอร์สลิปริงหรือมอเตอร์ชนิด
ขดลวดพัน  ซึ่งจะเป็นมอเตอร์ชนิด ๓ เฟสมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับชนิดเหนี่ยวน าเป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล  ในการเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลนี้  โรเตอร์ไม่ได้รับพลังงาน
ไฟฟ้าโดยตรงแต่จะได้จากการเหนี่ยวน า  ดังนั้นจึง
เรียกว่ามอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน าซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด 
คือ 
๑   มอเตอร์ชนิดกรงกระรอก  ซึ่งมีท้ังที่เป็นมอเตอร์  ๑  
เฟสและชนิดที่เป็น  ๓  เฟส 
๒  มอเตอร์ชนิดขดลวดพันหรือชนิดวาวนด์หรือ
มอเตอร์สลิปริง  ซึ่งจะเป็นมอเตอร์ชนิด      ๓  เฟส 
        โดยทั่วไป  มอเตอร์ทุกประเภทจะมีส่วนประกอบ
หลัก หรือส่วนประกอบเบื้องต้นคล้ายกันคือ  สเตเตอร์
หรือตัวที่อยู่กับท่ีและโรเตอร์หรือตัวหมุน  แต่จะ
แตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดของส่วนประกอบ
ปลีกย่อยอ่ืนๆ 
๒.๒ เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

เซอร์กิตเบรกเกอร์ Circuit Breaker  หมายถึง  
อุปกรณ์ที่ท างาน เปิดและปิดวงจรไฟฟ้า แบบไม่
อัตโนมัติ แต่สามารถเปิดวงจรได้อัตโนมัติ ถ้ามีกระแส 
ไหลผ่าน เกินกว่าค่าที่ก าหนด โดยไม่มีความเสียหาย
เกิดข้ึน   เซอร์กิตเบรกเกอร์ Circuit Breaker แรงดันต่ า 
หมายถึง Breaker ที่ใช้กับแรงดันน้อยกว่า ๑๐๐๐ volt 
แบ่งออกได้หลายชนิด ได้แก่  Mold case circuit 
breaker โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ หมายถึง breaker 
ที่ถูกห่อหุ้มมิดชิดโดย mold ๒ ส่วน มักท าด้วย 
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phenolic ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าสามารถทนแรงดันใช้งาน
ได้ breaker เบรกเกอร์แบบนี้ มีหน้าที่หลัก ๒ ประการ 
คือ ท าหน้าที่เป็นสวิทซ์เปิด-ปิดด้วยมือ และเปิดวงจร
โดยอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไหลเกิน หรือเกิดลัดวงจร 
โดย breaker เบรกเกอร์จะอยู่ในภาวะ trip ซึ่งอยู่
กึ่งกลาง ระหว่าง ต าแหน่ง ON และ OFF เราสามารถ 
reset ใหม่ได้โดย กดคันโยกให้อยู่ ในต าแหน่ง OFF 
เสียก่อน แล้วค่อยโยกไปต าแหน่ง ON การท างานแบบ
นี้เรียกว่า quick make , quick break ลักษณะของ 
breaker เบรกเกอร์ 

 
ภาพที่ ๒.๑ เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

๒.๓ สวิตช์ปุ่มกด 
 สวิตช์ปุ่มกด (Push Botton Switch) 
หมายถึง  อุปกรณ์ที่มีหน้าสัมผัสอยู่ภายในการเปิดปิด
หน้าสัมผัส ได้โดยใช้มือกดใช้ควบคุมการท างานของ
มอเตอร์ สวิตช์ปุ่มกดที่ใช้ในการเริ่มเดิน (Start) เรียกว่า
สวิตช์ปกติเปิด (Normally Open) หรือที่เรียกว่า เอ็น 
โอ (N.O.)สวิตช์ปุ่มกดหยุดการท างาน (Stop) เรียกว่า
สวิตช์ปกติปิด (NormallyClose)หรือที่เรียกว่าเอ็น ซี 
(N.C.) โครงสร้างภายนอกของสวิตช์ปุ่มกด มีดังนี้  
ปุ่มกด ท าด้วยพลาสติก อาจเป็นสี เขียวแดง  หรือ
เหลือง ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้งาน แหวนล็อก  ยางรอง  
และ ชุดกลไกลหน้าสัมผัส  แสดงดังภาพ 

 
ภาพที่ ๒.๒ สวิตช์ปุ่มกด 

 

๒.๔ แมกเนติกคอนแทกเตอร์ 
  เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยการท างานโดยอ านาจ
แม่เหล็กในการเปิดปิดหน้าสัมผัสในการควบคุมวงจร
มอเตอร์หรือเรียกว่าสวิตช์แม่เหล็ก (Magnetic Switch) 
หรือคอนแทคเตอร์ (Contactor) ก็ได้ เมื่อมี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังขดลวดสนามแม่เหล็กท่ีอยู่ขา
กลางของแกนเหล็กขดลวดจะสร้างสนามแม่เหล็กที่แรง
สนามแม่เหล็กชนะแรงสปริงดึงให้แกนเหล็กชุดที่
เคลื่อนที่เคลื่อนที่ลงมาในสภาวะนี้(ON)คอนแทคท้ังสอง
ชุดจะเปลี่ยนสภาวะการท างานคือคอนแทคปกติปิดจะ
เปิดวงจรจุดสัมผัสออก และคอนแทคปกติเปิดจะต่อ
วงจรของจุดสัมผัส เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไป
ยังขดลวด สนามแม่เหล็กคอนแทคทั้งสองชุดจะกลับไปสู่
สภาวะเดิม 

 
ภาพที่ ๒.๔ ส่วนประกอบหน้าสัมผัสก าลัง 

๒.๕ โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Over Load relay) 
 โอเวอร์โหลด (Over Load relay) เป็นอุปกรณ์
ป้องกันมอเตอร์ท างาน เกินก าลัง หรือป้องกันมอเตอร์ 
ไม่ให้เกิดการเสียหาย เมื่อมีกระแสไหลเกินพิกัดใน
มอเตอร์ส่วนประกอบภายในที่ส าคัญ  ของโอเวอร์โหลด
รีเลย์      ๑. ขั้วตัวน า ๒. ลวดน าพันอยู่รอบแผ่นไบมี
ทอล  ๓. ก้านดันหน้าสัมผัส ๔. แกนปรับหน้าสัมผัส ๕. 
ก้านดันหน้าสัมผัสเมื่อปุ่มทริพท างาน  ๖. ก้านปุ่มรีเซท
ดันหน้าสัมผัสกลับสภาพเดิม  ๗. ชุดกลไกลหน้าสัมผัส 
แสดงดังภาพ 
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ภาพที่ ๒.๖ ส่วนประกอบของโอเวอร์โหลด (Over 
Load relay) 
๒.๖ รีเลย์ตั้งเวลา (timer relay) 

รีเลย์ตั้งเวลา (timer relay) เป็นอุปกรณ์สวิตซ์
ที่สามารถใช้ตั้งเวลาควบคุมการท างานของสวิตซ์ให้ปิด
หรือเปิดได้ตามที่ต้องการรีเลย์ตั้งเวลามีอยู่หลายชนิด 
เช่น รีเลย์ตั้งเวลาด้วยของเหลวหรือน้ ามัน รีเลย์ตั้งเวลา
ด้วยลมอัดรีเลย์เวลาด้วยซิงโครนัสมอเตอร์ และรีเลย์ตั้ง
เวลาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อจ่ายไฟเข้า ตัวตั้งเวลาไฟ 
ON จะติดแสดงว่าแผงอิเลคทรอนิกส์ก าลังท างาน
ควบคุมก าหนดเวลาที่ตั้งไว้เมื่อได้เวลาที่ตั้งไว้สัญญาณ
ไฟ UP  จะติดแสดงว่าอุปกรณ์ตั้งเวลาได้ท างานท า
หน้าสัมผัสที่ปิดจะเปิดหน้าสัมผัสที่เปิดก็จะปิดเมื่อหยุด
จ่ายไฟจะกลับสภาพเดิมและท าการตั้งเวลาใหม่ได้ โดย
มีส่วนประกอบดังนี้ ๑. ตารางเทียบตั้งเวลา ๒. ปุ่มตั้ง
เวลา ๓. ฐานเสียบตัวตั้งเวลา ๔. สัญลักษณ์และ
รายละเอียด การต่อใช้งาน  ๕. ขาเสียบเข้าฐาน 

 

 
ภาพที่ ๒.๗ โครงสร้างภายนอกรีเลย์ตั้งเวลา 

 
๓ การออกแบบระบบ 
๓.๑ ออกแบบชุดฝึก 

ซึ่งงานนวัตกรรมนี้ประกอบไปด้วยตู้ควบคุมโดยมี เซอร์
กิตเบรกเกอร์ ๑ ตัว แม็กเนติกคอนแทกเตอร์ ๓ ตัว โอ
เวอร์โหลดรีเลย์ ๑ ตัว หลอดสัญญาณ ๒ ตัว สวิตซ์ ๓ 
ตัว ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทดลองได้หลายหลาย
วงจร เช่น วงจรเริ่มเดินมอเตอร์แบบทางตรง การกลับ
ทางหมุนของมอเตอร์แบบต่างๆ การเริ่มเดินมอเตอร์
แบบสตาร์ เดลต้า เป็นต้น และมีโครงสร้างยึดตู้ควบคุม
ส าหรับให้ง่ายแก่การทดลอง  

1
6

0
 C

M
-35 CM -17 CM

 
ภาพที่ ๓.๒ โครงสร้างของโครงการ 

๔ ผลการทดลอง  
๔.๑ การจัดท าโครงการ 
 การจัดท าโครงสร้าง คือการจัดท าฐานส าหรับ
รองรับตู้ควบคุม ให้อยู่ในแนวระดับสายตาเพ่ือจ าลอง 
สถานการณ์จริง โดยประกอบด้วยเหล็กขนาด ๒x๑ นิ้ว 
และ ล้อ แสดงดังภาพ 

 
ภาพที ่๔.๑ การตัดและเชื่อมเหล็กท าโครงสร้าง 

 
ภาพที่ ๔.๓ การทาสีเหล็กท าโครงสร้าง 
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 การจัดวางอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม 
ประกอบด้วย เซอร์กิตเบรกเกอร์ ๑ ตัว แม็กเนติกคอน
แทกเตอร์ ๓ ตัว โอเวอร์โหลดรีเลย์ ๑ ตัว หลอด
สัญญาณ ๒ ตัว สวิตซ์ ๓ ตัว และทามเมอร์ ๑ ตัว  

 
ภาพที่ ๔.๔ การประกอบตู้ควบคุม 

 
๕. สรุปผล 

จากกา รจั ดท า ชุ ดฝึ กค วบคุ มมอ เตอร์ มี
จุดประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการต่อสายให้ง่ายและรวดเร็ว  
ใช้เป็นชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ ที่สามารถเพ่ิมการเรียนรู้ 
และเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และเป็น
สื่อการเรียนการสอนในรายวิชาระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม  ที่ได้ปรับปรุงนี้ พบว่า สามารถต่อวงจร
รวดเร็วขึ้น เมื่อเทียบกับการใช้ชุดฝึกแบบเดิม และ
สามารถต่อวงจรได้หลากหลาย แต่พบว่าสายประกอบ
วงจรไม่เป็นระเบียบ ไม่สวยงามเหมือนการทดลอง
แบบเดิม และ BANANA PLUG ที่น ามาใช้ไม่แข็งแรง
เท่าท่ีควร 

ในการพัฒนาต่อไปคือ ควรใช้สายประกอบ
วงจรที่ความยาวเหมาะส าหรับอุปกรณ์ เพ่ือจะเป็น
ระเบียบ สวยงาม และควรเลือกใช้ BANANA PLUG ที่
มีความแข็งแรง เหมาะสมกับการทดลอง 
๖. กิตติกรรมประกาศ 

การจัดท าโครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ
ช่วยเหลือของอาจารย์ณัฐพงษ์  เกตวงษา และอาจารย์
ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ที่ให้ความช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อโครงงานนี้ ตลอดจนบุ
คลที่จะขาดเสียมิได้คือบิดา มารดา ที่คอยให้ก าลังใจ
และตักเตือนรวมทั้งส่งเสียค่าเล่าเรียนให้ได้เล่าเรียน
จนกระท่ังสามารถท าให้มีวันนี้ได้ 
 
 

๗. เอกสารอ้างอิง 
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
[ http://www.sukhothaitc.ac.th/faifa/article/mot
or.htm] 
2 . อุ ป ก ร ณ์ ใ น ง า น ค ว บ คุ ม เ ค รื่ อ ง ก ล ไ ฟ ฟ้ า
[http://๒๐๒.๑๒๙.๕๙.๗๓/tn/motor๑๐-๕๒/motor
๑๐.htm] 
3. อุปกรณ์ป้องกันในงานควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้า 
[http://๒๐๒.๑๒๙.๕๙.๗๓/tn/motor๑๐-๕๒/motor
๑๑.htm] 
ผู้จัดท า 

 

นายจักรพงษ์   ศรีหะ
มงคล  ระดับ  ปวส . ๒ 
ส า ข า วิ ช า ช่ า ง ไ ฟ ฟ้ า 
วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม ปี 
๒๕๕๘ 

 

นาย สิวดล เขียวค้า 
ระดับ ปวช.๓ สาขาวิชา
ช่ า ง ไ ฟ ฟ้ า  วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม ปี ๒๕๕๘ 
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ชุดสาธิตคอมเพสเซอร์แอร์  
Demonstration Air Compressors   

นายสาราวุฒิ  มะละกา , นายธนภพ  คะษาวงค์ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสากรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 

  
บทคัดย่อ  

ชุดสาธิตคอมเพสเซอร์แอร์ มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เพ่ือศึกษาและสร้างชุดสาธิตคอมเพสเซอร์แอร์ 
และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาเครื่องเย็นและ
ป รั บ อ า ก า ศ ค อ ม เ พ ร ส เ ซ อ ร์  คื อ  หั ว ใ จ ข อ ง
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งท าหน้าที่ในการดูดและอัดน้ ายาใน
สถานะแก๊สวิศวกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้ ความหมาย
ของค าศัพท์ทางวิชาการของคอมเพรสเซอร์ไว้ ว่า 
"เครื่องอัด คือ อุปกรณ์ที่เพ่ิมความดันของสารความเย็น
ที่อยู่ในสภาวะที่เป็นไอ" คอมเพรสเซอร์จะดูดน้ ายาที่ 
เป็นซูเปอร์ฮีตแก๊สความดันต่ าและอุณหภูมิต่ าจากอีวา 
พอเรเตอร์ผ่านเข้ามาทางท่อซักชั่น เข้ายังทางดูดของ 
คอมเพรสเซอร์แล้วอัดแก๊สนี้ให้มีความดันสูงขึ้นและมี 
อุณหภูมิสูงขึ้นด้วย ส่งเข้ายังคอนเดนเซอร์ โดยผ่านเข้า 
ทางท่อดิสชาร์ จ เ พ่ือไปกลั่ นตั ว เป็นของ เหลวใน 
คอนเดนเซอร์ด้วยการระบายความร้อนออกจากน้ ายา
อีก ทีหนึ่ง จะเห็นได้ว่าในวงจรเครื่องท าความเย็น 
คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่แบ่งความดันในระบบ 
ระหว่างด้านความดันสูงและความดันต่ า น้ ายาที่ถูกดูด 
เข้ามาในคอมเรสเซอร์จะมีสถานะเป็นแก๊สที่มีความดัน
ต่ า และน้ ายาที่อัดส่งจากคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็น
แก๊ส ซึ่งมีความดันสูง คอมเพรสเซอร์ที่ใช้กันอยู่ในงาน
เครื่องท าความเย็นมีอยู่หลายชนิดดังนั้นทางผู้จัดท าจึง
เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงสร้างโครงงานชุดสาธิต 
คอมเพรสเซอร์แอร์จะเกิดประโยชน์อย่างมากส าหรับ
การเรียนการสอนของนักศึกษา ซึ่งจะสามารถใช้เป็นสื่อ
การสอนส าหรับนักศึกษาในรุ่นต่อๆ ไปรวมถึงอาจารย์
ผู้สอนด้วยซึ่งโครงการนี้จะส าเร็จขึ้นมาได้ก็ต้องขอความ
กรุณาอาจารย์หลายๆท่านช่วยให้การสนับสนุนใน
แนวทางปฏิบัติงาน 
ค าส าคัญ :  ชุดสาธิต/ คอมเพสเซอร์ / แอร์ 
 
 

๑. บทน า 
ด้วยความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่

เหมาะสมกับกับเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี
เปลี่ยนไป  เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการจัดการการสอนใน
สถานศึกษา  ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับรู้ทักษะและกฎเกณฑ์ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  และสถานประกอบการ  และเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนในสาขาวิชา  สถานการณ์หรือการ
พั ฒ น า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ค ว า ม เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้นมีรากฐานที่ส าคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิต  และ
ประสิทธิภาพของขบวนการผลิตซึ่งระบบพลังงานไฟฟ้า
ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญของทั้งสองตัวแปรนอกจากนี้
ความมั่นคงทางระบบพลังงานไฟฟ้าจะส่งผลกระทบถึง
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมโดยตรง บุคคลากร
ทางด้านระบบพลังงานไฟฟ้าจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการเรียนรู้  การบ่มเพาะความคิดและการฝึกฝน
ทักษะทางวิศวกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือสามารถ
ก ากับดูแลระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งในบ้าน โรงงานอุสาหกรรม โรงบาล 
โ ร ง แรม  ล้ วน ใช้ เ ค รื่ อ งป รั บ อาก าศ  เ พ่ื อค ว าม
สะดวกสบาย รักษาอุณหภูมิให้เหมาะสม ซึ่งอุปกรณ์ที่
ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ชุดคอมเพรสเซอร์ 
 คอมเพรสเซอร์ คือ หัวใจของเครื่องปรับอากาศ 
ซึ่งท าหน้าที่ ในการดูดและอัดน้ ายาในสถานะแก๊ส
วิศวกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้ ความหมายของค าศัพท์
ทางวิชาการของคอมเพรสเซอร์ไว้ ว่า "เครื่องอัด คือ 
อุปกรณ์ที่เพ่ิมความดันของสารความเย็นที่อยู่ในสภาวะ
ที่เป็นไอ" คอมเพรสเซอร์จะดูดน้ ายาที่ เป็นซูเปอร์ฮีต
แก๊สความดันต่ าและอุณหภูมิต่ าจากอีวา พอเรเตอร์ผ่าน
เข้ามาทางท่อซักชั่น เข้ายังทางดูดของ คอมเพรสเซอร์
แล้วอัดแก๊สนี้ให้มีความดันสูงขึ้นและมี อุณหภูมิสูงขึ้น
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ด้วย ส่งเข้ายังคอนเดนเซอร์ โดยผ่านเข้า ทางท่อ
ดิสชาร์จเพ่ือไปกลั่นตัวเป็นของเหลวใน คอนเดนเซอร์
ด้วยการระบายความร้อนออกจากน้ ายาอีก ทีหนึ่ง จะ
เห็นได้ว่าในวงจรเครื่องท าความเย็น คอมเพรสเซอร์เป็น
อุปกรณ์ที่แบ่งความดันในระบบ ระหว่างด้านความดัน
สูงและความดันต่ า น้ ายาที่ถูกดูด เข้ามาในคอมเรสเซอร์
จะมีสถานะเป็นแก๊สที่มีความดันต่ า และน้ ายาที่อัดส่ง
จากคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็นแก๊ส ซึ่งมีความดันสูง 
คอมเพรสเซอร์ที่ใช้กันอยู่ในงานเครื่องท าความเย็นมีอยู่
หลายชนิด 

 
ภาพที่ ๑.๑ คอมเพรสเซอร์แอร์ 

 
ดังนั้นทางผู้จัดท าจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญ จึง

สร้างโครงงานชุดสาธิต คอมเพรสเซอร์แอร์จะเกิด
ประโยชน์อย่างมากส าหรับการเรียนการสอนของ
นักศึกษา ซึ่งจะสามารถใช้เป็นสื่อการสอนส าหรับ
นักศึ กษา  โดยจะผ่ าคอมเพรสเซอร์ แอร์ ให้ เห็ น
ส่วนประกอบภายใน ใช้ในการศึกษาด้านต่างๆ 
 
 
 

๒. ทฤษฏีและหลักการ 
๒.๑ ความเป็นมาของ เครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ 
 เครื่องปรับอากาศถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง
ภายในบ้าน ส านักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ที่
จ าเป็นส าหรับการปรับอุณหภูมิในพ้ืนที่นั้นๆ ให้คนที่อยู่
อาศัยเกิดความสบายและท างาน พักผ่อน อยู่ได้และ
พัฒนาสู่การรักษาอุณหภูมิส าหรับสิ่งของ ยา อาหาร
หรือ อื่นๆ ที่ต้องการยืดอายุการให้นานขึ้น ย้อนกลับเมื่อ 
ค.ศ.๑๙๐๒ เป็นจุดก าเนิดเครื่องปรับอากาศเครื่องแรง
ของโล 
๒.๒  คอมเพรสเซอร์ (compressor) 

 ค อ ม เ พ ร ส เ ซ อ ร์  คื อ  หั ว ใ จ ข อ ง
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งท าหน้าที่ในการดูดและอัดน้ ายาใน
สถานะแก๊สวิศวกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้ ความหมาย
ของค าศัพท์ทางวิชาการของคอมเพรสเซอร์ไว้ ว่า 
"เครื่องอัด คือ อุปกรณ์ที่เพ่ิมความดันของสารความเย็น
ที่อยู่ในสภาวะที่เป็นไอ" คอมเพรสเซอร์จะดูดน้ ายาที่ 
เป็นซูเปอร์ฮีตแก๊สความดันต่ าและอุณหภูมิต่ าจากอีวา 
พอเรเตอร์ผ่านเข้ามาทางท่อซักชั่น เข้ายังทางดูดของ 
คอมเพรสเซอร์แล้วอัดแก๊สนี้ให้มีความดันสูงขึ้นและมี 
อุณหภูมิสูงขึ้นด้วย ส่งเข้ายังคอนเดนเซอร์ โดยผ่านเข้า 
ทางท่อดิสชาร์ จ เ พ่ือไปกลั่ นตั ว เป็นของ เหลวใน 
คอนเดนเซอร์ด้วยการระบายความร้อนออกจากน้ ายา
อีก ทีหนึ่ง จะเห็นได้ว่า ในวงจรเครื่องท าความเย็น 
คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่แบ่งความดันในระบบ 
ระหว่างด้านความดันสูงและความดันต่ า น้ ายาที่ถูกดูด 
เข้ามาในคอมเรสเซอร์จะมีสถานะเป็นแก๊สที่มีความดัน
ต่ า และน้ ายาที่อัดส่งจากคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็น
แก๊ส ซึ่งมีความดันสูง คอมเพรสเซอร์ที่ใช้กันอยู่ในงาน
เครื่องท าความเย็นมีอยู่หลายชนิด โดยที่นิยมใช้กันใน
เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาดเล็กมีดังนี้  แบบลูกสูบ  
แบบโรตารี และแบบสโครล์ 

๒.๑.๑. แบบลูกสูบ   
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบนับว่า พบใช้กันมาก

ที่สุด คือพบใช้กับเครื่องท าความเย็นตั้งแต่ ขนาดเล็กๆ
ประมาณ๑/๒0 แรงม้าขึ้นไปจนกระทั่งถึง เครื่องท 
าความเย็นในระบบใหญ่ๆ ขนาด ๕0-๖0 ตัน 
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ภาพที่ ๒.๑ คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ 

๒.๑.๒. แบบโรตารี  
คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี มีขีดจ ากัดในการใช้

งานคือ ใช้ได้ดีกับระบบที่มีก าลังม้าน้อยๆ เช่น ตู้เย็น
หรือเครื่องปรับอากาศท่ีขนาดไม่เกิน ๓๒000 Btu/h 
แต่ถ้าระบบใหญ่กว่านี้คอมเพรสเซอร์แบบโรตารีจะใช้ 
งานไม่สู้ดีนัก 

 
ภาพที่ ๒.๒  คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี 

๒.๑.๑.๓. แบบสโครล์  
เป็นคอมเพรสเซอร์ชนิดใหม่ที่มีการพัฒนา

ล่าสุดโดยจุดเด่น คือมีประสิทธิภาพสูงและเงียบ 

 

ภาพที่ ๒.๓  คอมเพรสเซอร์แบบสโครล์ 
 
๓ การออกแบบระบบ 
๓.๑ ออกแบบชุดฝึก 

ปกติแล้วคอมเพรสเซอร์จะถูกครอบด้วยตัวถัง
เหล็ ก  เ พ่ือ ใช้ ในการ เก็บ อุปกรณ์ภาย ในรวมถึ ง
น้ ามันหล่อลื่น ซึ่งในการออกแบบชุดสาธิตเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ เกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์ จ าเป็นต้องผ่าให้
มองเห็นภายใน ชิ้นส่วนต่างๆ โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 

 
ภาพที่ ๓.๓ จัดท าโครงสร้างชุดสาธิต 

 
ภาพที่ ๓.๕ ตัดไม้รองฐานคอมเพสเซอร์แอร์ 

 
 

ภาพที่ ๓.๗ ท าการผ่าคอมเพรสเซอร์แอร์และประกอบ 
๔ ผลการทดลอง  
๔.๑ ชุดสาธิตคอมเพสเซอร์แอร์ 

ซึ่ ง ง า น น วั ต ก ร ร ม นี้ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย
คอม เพร ส เ ซ อร์ ที่ ผ่ า ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง อุ ปก ร ณ์ ภ า ย ใ น 
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กระบวนการท างานต่างๆ โดยมีส่วนประกอยดังนี้ โครง
คอมเพสเซอร์แอร์  ชุดมอเตอร์ ชุดอัดก าลัง ฐานรองรับ
ชุดฝึก แสดงดังภาพที่ ๔.๑ สามารถแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการท างานได้อย่างชัดเจน ส่วนประกอบต่าง
ของเครื่อง 

 
ภาพที่ ๔.๑ ชุดสาธิตคอมเพสเซอร์แอร์ 

๔.๒ การน าไปใช้งาน 
 ชุดสาธิตคอมเพสเซอร์แอร์นี้ เป็นสื่อการเรียน
การสอนกลุ่มรายวิชาเครื่องเย็นและปรับอากาศ ของ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรี
สงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งจากการสังเกตพบว่า 
นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาและน าไปแข่งขัน
สิ่ งประดิษฐ์ ในงานการประกวดสิ่ งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสานสัมพันธ์ลุ่มน้ าโขง ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัย
นครพนม  โดยเข้าประกวดในหัวข้อนวัตกรรมการศึกษา  

 
ภาพที่ ๔.๒ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ 

 
๕. สรุปผล 

จากการจัดท าชุดสาธิตคอมเพรสเซอร์มี
จุดประสงค์เพ่ือศึกษาและสร้างชุดสาธิตคอมเพสเซอร์
แอร์ และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาเครื่องเย็น

และปรับอากาศ พบว่าสามารถมองเห็นส่วนประกอบ
ต่างๆ ของคอมเพรสเซอร์แอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถ
เป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง 

ในการพัฒนาต่อไปคือ ควรเพ่ิมการเคลื่อนไหว
ของคอมเพรสเซอร์ในการบีบอัดอากาศ 

 
๖. กิตติกรรมประกาศ 

การจัดท าโครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ
ช่วยเหลือของอาจารย์ณัฐพงษ์  เกตวงษา และอาจารย์
ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ที่ให้ความช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อโครงงานนี้ ตลอดจนบุ
คลที่จะขาดเสียมิได้คือบิดา มารดา ที่คอยให้ก าลังใจ
และตักเตือนรวมทั้งส่งเสียค่าเล่าเรียนให้ได้เล่าเรียน
จนกระท่ังสามารถท าให้มีวันนี้ได้ 
 
๗. เอกสารอ้างอิง 
1. คอมเพรสเซอร์แอร์แบบลูกสูบ 
[http://www.vsair109.com/คอมเพรสเซอร์-แบบ
ลูกสูบ-แอร์-แอร์บ้าน-เครื่องปรับอากาศ] 
2. คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ 
[www.vsair109.com/คอมเพรสเซอร์-โรตารี่-แอร์-แอร์
บ้าน-เครื่องปรับอากาศ] 
 
ผู้จัดท า 

 

นายสราวุฒิ  มะละกา 
ระดับ ปวส.๒ สาขาวิชา
ช่ า ง ไ ฟ ฟ้ า  วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม ปี ๒๕๕๘ 

 

นายธนภพ    คะษาวงค์ 
ระดับ ปวช.๓ สาขาวิชา
ช่ า ง ไ ฟ ฟ้ า  วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม ปี ๒๕๕๘ 
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ระบบป้ัมน ้าพลังงานโซล่าเซลล์  
Solar Pump System   

นายรัฐเขต  ระวัตร , นายรณชัย  มัยวงค์, นายณัฐดนัย  บุตรธนู 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสากรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
  
บทคัดย่อ  

ในโครงการเรื่องระบบปั้มน้ าพลังงานโซล่า
เซลล์ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือสร้างระบบปั้มน้ า
พลังงานโซล่าเซลล์ และใช้ระบบปั้มน้ าพลังงานโซล่า
เซลล์เป็นสื่อการเรียนการสอน ผู้ที่สนใจ โซล่าเซลล์ 
หรือ photovoltaic โดยมีหลักการท างานดังนี้ เมื่อ
ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะน าไฟฟ้า 
และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพ่ือให้เกิด
แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของโซล่าเซลล์ เมื่อน าขั้วไฟฟ้า
ของโซล่าเซลล์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง 
กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่ อุปกรณ์ เหล่านั้น ท าให้
สามารถท างานได้  โซล่าเซลล์ที่มี ในปัจจุบันมีการ
ประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น การผลิต
กระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ การผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่ห่างไกล 
การใช้ทางด้านการเกษตร เป็นต้น ดังนั้นทางผู้จัดท า
สนใจทางด้านการใช้โซลล่าเซลล์สูบน้ า เพ่ือการเกษตร 
เนื่องจากพ้ืนที่ในอ าเภอศรีสงครามส่วนใหญ่ท าอาชีพ
เกษตรกร โดยมีส่วนประกอบดังนี้  แผงโซล่าเซลล์ 
แบตเตอร์รี่  สายไฟ และปั้มน้ าโซลล่าเซลล์ ผลการ
ทดลองพบว่าระบบปั้มน้ าพลังงานโซล่าเซลล์ โครงสร้าง
สามารถติดตั้งในต าแหน่งที่ถูกต้อง คือ แผงโซล่าเซลล์
หันหน้าไปทิศเหนือท ามุม ๑๔ องศา ท าให้ ได้รับ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ และต าแหน่งที่ติดตั้งอยู่ห่าง
จากสิ่งกีดขวาง เช่น เงาต้นไม้ เงาอาคาร เป็นต้น และ
สามารถสูบน้ าเพื่อใช้รดน้ าต้นไม้ได้ 
ค้าส้าคัญ :  โซล่าเซลล์/ การติดตั้ง / โซล่าปั้ม 
๑. บทน้า 
ปัจจุบันงานทางด้านพลังงานไฟฟ้ามีส่วนส าคัญมากใน
การพัฒนาประเทศ ทุกที่ในประเทศต่างมีไฟฟ้าใช้ จน
อาจกล่าวได้ว่าไฟฟ้ามีความส าคัญกับชีวิตประจ าวัน ไม่
ว่าจะเป็นระบบแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ตลอดจน
เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นเราจ าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาและพัฒนางานไฟฟ้าให้
ก้าวหน้าและน าไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดย
พลังงานไฟฟ้าสามารถสร้างได้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
พลังงานทางเลือกที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เรียกว่า 
โซล่าเซลล์ เนื่องจากประเทศไทยมีแสงแดดตลอดทั้งปี  

โซล่าเซลล์ หรือ photovoltaic โดยมีหลักการ
ท า งานดั งนี้  เ มื่ อ ได้ รั บแสงอาทิ ตย์ โ ดยตรงก็ จะ
เปลี่ยนเป็นพาหะน าไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุ
ไฟฟ้าบวกและลบเพ่ือให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง
ของโซล่าเซลล์ เมื่อน าขั้วไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ต่อเข้ากับ
อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่
อุปกรณ์เหล่านั้น ท าให้สามารถท างานได้โซล่าเซลล์ที่มี
ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น 
การผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ การผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่
ห่างไกล การใช้ทางด้านการเกษตร เป็นต้น  

ดังนั้นทางผู้จัดท าสนใจทางด้านการใช้โซลล่า
เซลล์สูบน้ า เพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่ในอ าเภอศรี
สงครามส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกร โดยมีส่วนประกอบ
ดังนี้ แผงโซล่าเซลล์ แบตเตอร์รี่ สายไฟ และปั้มน้ าโซล
ล่าเซลล์ 
 
๒. ทฤษฏีและหลักการ 
๒.๑ โซล่าเซลล ์
Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่าง เช่น โซ
ล่าเซลล์ เซลล์สุริยะ หรือเซลล์ photovoltaic ซ่ึงต่างก็
มีที่มาจากค าว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็น 
photo หมายถึง แสง และ volt หมายถึง แรงดันไฟฟ้า 
เมื่อรวมค าแล้วหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการ
ตกกระทบของแสงบนวัตถุท่ีมีความสามารถในการ
เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง 
แนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๑๘๓๙ แต่
โซล่าเซลล์ก็ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมา จนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 
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๑๙๕๔ จึงมีการประดิษฐ์โซล่าเซลล์ และได้ถูกน าไปใช้
เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศ เมื่อ ปี 
ค.ศ. ๑๙๕๙ ดังนั้น สรุปได้ว่าโซล่าเซลล์ คือ 
สิ่งประดิษฐ์ที่ท าจากสารกึ่งตัวน า เช่น ซิลิคอน 
(Silicon), แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide), 
อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม 
เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ 
อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) 
เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็น
พาหะน าไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและ
ลบเพ่ือให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ข้ัวทั้งสองของโซล่าเซลล์ 
เมื่อน าขั้วไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า
กระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น 
ท าให้สามารถท างานได้ 

Solar Cell Module แผงโซล่าเซลล์ สามารถ
ติดตั้งได้บนพ้ืนที่ว่าง ทั้งบนหลังคาบ้านบนหลังคาโรง
จอดรถ บนหลังคาอาคารต่างๆ และบนพื้นดิน ซึ่ง
ต าแหน่งที่ดีในการเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ต้องเป็น
ต าแหน่งที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีตลอดทั้งวัน โดย
ต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของอ่ืนใดมาบดบัง
แสงอาทิตย์ และไม่ควรเป็นสถานที่ท่ีมีฝุ่นหรือไอระเหย
จากน้ ามันมากเกินไปโดยปกติแล้ว การติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ในเมืองไทย นิยมที่จะติดตั้งให้ด้านหน้าของแผงโซ
ล่าเซลล์หันไปทางทิศใต้ และเอียงท ามุมประมาณ ๑๐-
๑๘ องศากับพ้ืนโลก (ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ)  
 Solar Cell Module แผงโซล่าเซลล์  สามารถ
ติดตั้งได้กับหลังคาบ้านทุกประเภท ทั้ง หลังคาหน้าจั่ว 
หลังคาดาดฟ้าพ้ืนคอนกรีต หลังคามุงกระเบื้อง หลังคา
เหล็กเมทัลชีท เพราะทางโรงงานผู้ผลิต แผงโซล่าเซลล์ 
ได้ตั้งใจออกแบบเลือกใช้วัสดุน้ าหนักเบา แต่แข็งแรง
ทนทาน กระจายน้ าหนักได้ดีเฉลี่ย < ๑๕ กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร เพราะฉะนั้น จึงสามารถติดตั้งบนหลังคา
บ้านทั่วไปได้ 

 
รูปที่ ๑ แผงโซล่าเซลล์ 

 

 
ภาพที่ ๒ การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ 

 

 
ภาพที่ ๓ การเปรียบเทียบการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบ

ต่างๆ 
 

๒.๒ ปั้มน ้า 
ปั๊มบ่อบาดาลเป็นปั๊มน้ าที่ถูกออกแบบมา

ส าหรับใช้งานกับบ่อบาดาลโดยเฉพาะโดยจะใช้ปลายท่อ
ขันเข้ากับตัวปั๊มแล้วหย่อนลงไปตามท่อน าของบ่อ
บาดาลมอเตอร์จะอยู่ในตัวปั๊ม ต้องส่งสายไฟฟ้าตามลง
ไปด้วยมีหลายขนาดให้เลือกใช้ มีราคาแพงและถ้าเป็น
ไฟ DC.ราคาก็จะสูงตามไปด้วย และจะต้องใช้แรง
เคลื่อนหรือ โวลท์ที่สูง โดยทั่วไปจะเป็น ๓๖ v. ๔๘ 
v.DC. ซึ่งต้องใช้แผงโซล่าเซลล์จ านวนมากเพ่ือให้ท างาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ  

การซ่อมบ ารุงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของตัวปั๊ม และความถูกต้องเหมาะสมของการ
ติดตั้งรวมถึงสภาพของก้นบ่อถ้ามีทรายไหลเข้ามาปั๊มจะ
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สึกหรอเร็ว จึงเหมาะกับการสูบน้ าที่สะอาด เพื่อเป็นน้ า
ใช้ในครัวเรือนหรือรีสอร์ท ถ้าจะเอามาเลี้ยงสวนยาง
หรือท านาท าสวน ดูว่าต้นทุนจะสูง 
ไปสักหน่อยครับ เหมาะกับงานสบายๆ สูบน้ าขึ้นเก็บใน
ถังพัก แล้วค่อยๆปล่อยออกมาใช้ตามความจ าเป็น อายุ
การใช้งานจะได้ยาวนาน ปั๊มแบบนี้จึงเหมาะกับ
โครงการที่ดึงน้ าบาดาลที่มีความใส เพ่ือน ามาใช้แทน
น้ าประปา 

ปั๊มหอยโข่งเป็นปั๊มน้ าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ในเมืองไทย จนมีชื่อเป็นภาษาไทยตามลักษณะภายนอก
ที่ตัวเสื้อปั๊มมีลักษณะคล้ายๆกับหอยโข่ง การท างานนั้น
เหมาะที่จะเป็นปั๊มถ่ายเท คือถ้าเป็นการสูบน้ าจากบ่อ
พักน้ าแล้วดันส่งไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ก็สามารถท างานได้ดี 
หลักการท างานก็ง่ายๆคือปล่อยให้น้ าไหลเข้ามาทางรู
ด้านหน้าแล้วน้ าจะถูกใบพัดทองเหลืองดูดเข้าไปตรง
กลาง แล้วสลัดออกไปที่เสื้อสูบด้านข้าง สร้างแรงดันให้
มวลน้ าไหลออกไปตามท่อส่งน้ าออก ปั๊มแบบนี้เหมาะ
กับน้ าสะอาด ถ้าใช้กับน้ าขุ่นหรือมีตะกอนเมื่อหินปูนไป
จับตามช่องใบ ใบจะเกิดอาการเสียศูนย์และมักจะมีผล
กับตลับลูกปืนและการสึกหรอของเพลาได้เร็ว  และซี
ลของเพลามีลักษณะเป็นแผ่นเรียบเบียดแน่น หาก
น าไปใช้กับน้ าที่มีตะกอน แผ่นซีลจะช ารุดบ่อยๆ ท างาน
ได้ แต่น้ าจะรั่วซึม และอีกประเด็นหนึ่งก็คือ เสื้อของตัว
ปั๊มที่เป็นเหล็กหล่อ ถ้าไม่ใช้งานสักสองสามวัน เกิดสนิม
จับที่เพลาและตัวเสื้อพอกดปุ่มเดินปั๊มน้ า ปั๊มจะเริ่ม
หมุนไม่ได้เพราะสนิมจับเพลา มอเตอร์อาจจะไหม้ได้ ถ้า
เป็นการใช้งานก่อนจะเดินปั๊ม ควรจะใช้มือช่วยหมุนให้
แกนเพลาของปั๊มหมุนฟรีได้สักสองสามรอบ ก่อนแล้ว
ค่อยกดสวิชเปิด เดินปั๊มด้วยระบบไฟฟ้าได้ตามปรกติ 

ปั๊มชัก เป็นปั้มน้ าที่นิยมใช้ทั่วไป ผู้ผลิตใน
ประเทศไทยมีจ านวนมาก เนื่องจาก ทน แกร่ง ง่ายต่อ
การซ่อมบ ารุง ไม่เรื่องมาก ราคาถูก โครงสร้างไม่
ซับซ้อน และการบ ารุงรักษาเติมน้ ามันตรงช่องหยอด 
เป็นประจ าสม่ าเสมอ เรื่องการส่งน้ าระยะไกล โดยติดตั้ง
หัวกระโหลกหรือ Foot Valve ไว้ที่ปลายท่อทางด้าน
ดูดจะสามารถน าไปติดตั้งใช้งานได้กับทุกสภาพของ
แหล่งน้ า การใช้งานเหมาะสมกับทุกพ้ืนที่ ในแนวราบส่ง

น้ าได้ไกลเป็นกิโลเมตร ส่งขึ้นหอพักน้ าหรือที่เนินไหลเข่า
ได้อย่างดี มอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าธรรมดาไฟบ้าน AC.
หรือจะเปลี่ยนมอเตอร์เป็นแบบ DC.ใช้พลังงานจากแผง
โซล่าเซลล์ก็สามารถท าได้ไม่ยาก หาซื้ออุปกรณ์ประกอบ
ง่าย และซ่อมบ ารุงง่ายเพราะมอเตอร์จะแยกส่วนไม่ได้
รวมกับตัวปั๊มแบบปั๊มบาดาล เพียงแต่ปรับแต่งระบบส่ง
ก าลัง 

 
 

ภาพที่ ๔  ปัม๊บ่อบาดาล ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มชัก 
 
๓ การออกแบบระบบ 
จากที่ได้ศึกษาระบบของปั้มน้ าพลังงานโซล่าเซลล์ 
ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ขนาด ๑๒๑ W ๔๘ V 
จ านวน ๔ แผง ปั้มน้ าแบบซัมเมอร์ขนาด ๒๒๕ W ๒๔ 
V และแบเตอร์รี่ ๘๐ AH จ านวน ๒ ลูก  แสดงดังภาพที่ 
๓.๒ 

�          

�            

        

           

 
 

ภาพที่  ๕ การออกแบบโครงสร้าง 
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๓.๓ การออกแบบชุดโครงสร้าง 
 ชุดโครงสร้างนี้  จะรองรับแผงโซล่าเซลล์ 
จ านวน ๔ แผง และติดตั้งบริเวณพ้ืนดิน ดังนั้นจะใช้
เหล็กซี ขนาด ๓ นิ้ว เคลือบสังกะสี เป็นตัวรองรับแผ่น
โซล่าเซลล์ เนื่องจากยึดน็อตได้ง่าย เสาจะให้เหล็กกลม
ขนาด ๑ ½ นิ้ว เชื่อมด้วยแผ่นเหล็กเป็นฐานรองรับ
น้ าหนัก และใช้ตอหม้อขนาด -๓๐x๓๐x๕๐ เซนติเมตร 
เ ป็ น ตั ว ฐ า น ร า ก เ พ่ื อ ใ ห้ แ ข็ ง แ ร ง  ท น ท า น ต่ อ
สภาพแวดล้อม  ดังภาพที่ ๓.๔ 
 

      C 3"

         1 1/2"

          4x4"

 
ภาพที่ ๖ การออกแบบระบบควบคุม 

 
๔ ผลการทดลอง  
๔.๑ ผลการทดลองต าแหน่งการติดตั้ง  

การทดลองนี้เป็นการทดลองสร้างชุดโครงสร้าง
ของชุดแผงโซล่าเซลล์ โดยได้จัดท าตามการออกแบบที่
ก าหนด โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 
ภาพที่ ๗ การเจาะและตัดเหล็กท าโครงสร้าง 

 

ภาพที่ ๘ การประกอบโครงสร้าง 

 
ภาพที่ ๙ การติดตั้งติดตั้งฐานรากและโครงสร้างแผงโซ
ล่าเซลล์ 
 ผลการทดลองพบว่า โครงสร้างสามารถติดตั้ง
ในต าแหน่งที่ถูกต้อง คือ แผงโซล่าเซลล์หันหน้าไปทิศ
เหนือท ามุม ๑๔ องศา ท า ให้ ได้ รับพลั งงานจาก
แสงอาทิตย์ และต าแหน่งที่ติดตั้งอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวาง 
เช่น เงาต้นไม้ เงาอาคาร เป็นต้น 

ผลการทดลองสูบน้ าเพ่ือทดสอบระบบสูบน้ า
พลังงานโซล่าเซลล์ ผลการทดลองพบว่า สามารถสูบน้ า
ได ้

 
ภาพที่ ๑๐ ผลการทดสอบระบบสูบน้ าพลังงานโซล่า

เซลล์ 
๕. สรุปผล 

ผลการทดลองพบว่าระบบปั้มน้ าพลังงานโซล่า
เซลล์ โครงสร้างสามารถติดตั้งในต าแหน่งที่ถูกต้อง คือ 
แผงโซล่าเซลล์หันหน้าไปทิศเหนือท ามุม ๑๔ องศา ท า
ให้ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ และต าแหน่งที่ติด
ตั้งอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวาง เช่น เงาต้นไม้ เงาอาคาร เป็น
ต้น และสามารถสูบน้ าเพื่อใช้รดน้ าต้นไม้ได้ 

การใช้งานควรล้างแผงโซล่าเซลล์เป็นประจ า
เพ่ือไม่ให้ให้ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ลดลง 
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๖. กิตติกรรมประกาศ 
การจัดท าโครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ

ช่วยเหลือของอาจารย์ณัฐพงษ์  เกตวงษา และอาจารย์
ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ที่ให้ความช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อโครงงานนี้ ตลอดจนบุ
คลที่จะขาดเสียมิได้คือบิดา มารดา ที่คอยให้ก าลังใจ
และตักเตือนรวมทั้งส่งเสียค่าเล่าเรียนให้ได้เล่าเรียน
จนกระท่ังสามารถท าให้มีวันนี้ได้ 
 
๗. เอกสารอ้างอิง 
๑. แผงโซลา่เซลล์ [http://www.leonics.co.th/ 
html/th/aboutpower/solar_knowledge.php] 
๒. การท างานของโซล่าเซลล์ 
[http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower
/solar_knowledge.php} 
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Abstract-This research was aimed to present the analysis of 
effects from induced voltage which has its source in 115 kV 
transmission line above 22 kV distribution line on the 
same electricity post. This research was to measure the 
induced voltage from electric field and magnetic field via 
voltage transformer and then it was compared with 
ATP/EMTP program which is a tool to simulate 15 kV 
transmission line and 22 kV distribution line to find out 
the result of electrostatic coupling or induction through 
capacitive coupling which leads to induced voltage caused 
by the transfer of free electric charge by wind or cloud. 
This could lead to accidents during the operation, both 
before and after short ground, since operators will suffer a 
great harm from discharging inside their body. This article 
will show how to analyze and give test results by using 
ATP/EMTP program as a tool to analyze and develop 
simulation for 115 kV transmission line and 22 kV 
distribution line. The simulation results will be compared 
with the measurement from real practice in order to verify 
the accuracy of the simulation as well as the impacts on the 
environment near transmission line. 

I. INTRODUCTION 

In the normal distribution system provided by 
Provincial Electricity Authority (PEA), 115 kV 
transmission line and 22 kV or 33 kV distribution line 
could be installed on the same electricity post [1]. In 
some cases, there might be technical difficulties which 
could not be avoided. Another impact is induced voltage 
from 115 kV transmission line which supplies 
electricity above 22 kV distribution line on the same 
electricity post. This research was to study the impacts 
of induced voltage from 115 kV transmission line which 
supplies electricity above 22 kV distribution line but 
does not supply electricity under the same electricity 
post. The simulation was made in ATP/EMTP program 
[2, 3] in order to analyze the real induced voltage and 
compare it with the measured value of induced voltage. 
Related research in the past was provided by The 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 
and EMTP program. It was found that grounding 
transmission line could reduce induced voltage [1]. 

 

II. THEORIES AND PRINCIPLES 

A. Parameters in Transmission Line  

Parameters in transmission line by EGAT consist of 
parameters R, L, and C at different number. In normal 
or steady state, the element of certain parameter is 
important, for example, reactor induction. In transient 
state, it is different, for example, stray capacitance of 
the reactor is important. 

Parameters L and C will explain the attribute and the 
limitation in storing the energy. In other words, L store 
the energy in magnetic field and C will store the energy 
in electric field when: 

       2

2

1
LIW

L
=          (2.1) 

       2

2

1
CUW

C
=         (2.2) 

 
However, parameter R will cause reactive power as 

follows: 
       2RIW

R
=                  (2.3) 

 
In steady state with DC, the energy in L and C will 

stay steady. In AC case, the energy will transfer back 
and forth between L and C and this causes reactive 
power in resistance to the electric power source of the 
system. 

B. Induced Voltage  

Induced voltage in parallel 115 kV transmission line 
has 2 types: induced voltage caused by electric field and 
induced voltage caused by magnetic field.  

Induced voltage caused by electric field occurs before 
grounding. This is also called induced voltage through 
capacitive coupling. A simple equivalent circuit could 
be seen in Fig 1-2. 

III. EXPERIMENTAL RESULTS 

A. Study Results from Induced Voltage by ATP/EMTP 
Program  

The study Results from Induced Voltage by 
ATP/EMTP Program and Results from Field Trial. In 
order to analyze induced voltage and current in 115 kV 
transmission line which supplies power above 22 kV 



 

distribution line on the same electricity post, a 
simulation model should be created so that it is easy to 
analyze and calculate.  

 

Fig. 1. Power Line System. 

 

Fig. 2. Measuring System of Induced Voltage Caused by Electric 

Field. 

 

Therefore, the simulation model in this study was 
normal π. This analysis was aimed at steady state and 
the parameters were important factors to analyze and 
achieve the right and most accurate results. The model 
of transmission line and devices, therefore, need to be 
suitable for the test.  

115 kV

22 kV

Point   A Point   B Point   C

25 Ohms 25 Ohms

Recorder

S m S m

Recorder

 

Fig. 3 Recording System 

 

 

Fig.4 Simulation Model 

B.  Study result of induced voltage 

The study result of induced voltage in 115 kV 
transmission line which supplies power above 22 kV 
distribution line on the same electricity post caused 
by capacitive coupling in comparison with the 
simulation by ATP/EMTP program and field trial 
results yielded the similar values or about 4 kV. 
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Fig.5 Discharge Results 

Table 1 shows the values of induced voltage 
caused by magnetic field after grounding at 2 points 
at different distance in accordance with circuit 
shown. 

TABLE I THE VALUES OF INDUCED VOLTAGE 
 
Distance for rounding 

(m) 
Voltage 

  (V) 
Current 

(A) 
10 21.40 0.10 

40 24.30 0.12 
80 38.00 0.16 

1100 80.00 0.24 
2000 120.00 0.34 
6000 680.00 0.58 



 

IV. EXPERIMENTAL RESULTS 

Induced voltage caused by 115 kV transmission 
line which supplies power above 22 kV distribution 
line on the same electricity post could be defined as 2 
parts: (a) induced voltage was a result of electrostatic 
coupling which was arisen from the capacitance of 
capacitor between two line lead and between line 
lead and ground, resulting in potential difference; (b) 
induced voltage was a result of electromagnetic 
coupling which was arisen from current inside 115 
kV line lead system. When there were currents, 
magnetic field would take place around line lead. The 
direction of magnetic field spreading is perpendicular 
to the direction of distribution line without power, 
resulting in induced voltage by magnetic field. 
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Abstract-In this paper; we are designed generator for 
micro hydro turbine power. In design and build, the 
impulse turbines installed outside the water pipe and 
generator for sample in performance test. The results 
showed that the micro hydro power, the water pressure at 
16,677 N/m2 and the power output was 402 W, 1.7 m of 
height, 77 % of efficiency. From the experiment, it showed 
that the power energy was high efficiency and it suitable 
for small dam. 

I. INTRODUCTION 

Due to the fact that Thailand is growing fast in 
economic sector, resulting in more needs to use energy. 
It is all Thai people’s responsibility to reduce the 
amount of the energy usage, especially fossil fuel and 
electricity [1-3]. At the present time, Thailand is 
suffering from the lack of raw materials, for instance, 
petroleum and coal to generate electricity due to the 
actions done by humans in terms of wasting energy. 
Some types of the energy are non-renewable. If more 
people realize the importance of renewable sources of 
energy like hydro to generate electricity, [2] there will 
be non-renewable sources of energy left. Hydro is a 
natural phenomenon which is caused by the difference 
of temperature, the pressure of the atmosphere and the 
force from the revolving earth.  

These factors influence the speed and the power of 
hydro turbine. It is widely acknowledged that hydro is a 
source of energy which exists inside itself. The force by 
hydro can sometimes destroy houses and trees as well as 
let many objects blown away. Nowadays, scientists are 
trying to make the best use of hydro energy because 
hydro can be found everywhere and it need not be 
bought. Moreover, hydro is a clean energy, not harmful 
to the environment. Hydro is also unlimited [4-5]. 
Hydro power technology is another form of using 
kinetic energy from the hydro movement to become 
mechanical energy. 

In this paper, we are designed generator for micro 
hydro turbine power. The generator is fabricated 
permanent magnet which connected hydro power. The 
produced electric from hydro turbine is investigated 
performance by input power and it suitable for small 
dam. 

 

II. SYSTEM DESIGN 

When, water attacks the blade, the direct flow current 
generator which is attached to the production will 
distribute direct current electrical power to DC 
electricity controller in the bottom to store energy by 
charging batteries before changing into alternating 
current power so that it can be used with electric 
appliances in everyday life. Induction generator 
consisted of;  

1) The wire coil set [6-12] Wire coil used for winding 
in generator has the diameter of 1.18 mm (Number 17 
AWB) US standards with 75 times of winding for 9 
coils. In order to wind, it begins with form coil set by 
using 2 pieces of rectangular plywood to stick to each 
other and from coil axis is placed in the middle. 
Plywood is dug for 4 holes, each of which has the size 
of 3/8 inch. The hole with the same size of 3/8 inch is 
also dug in the middle to be fastened with form coil 
axle. 

2) All 9 sets of wire coil were placed on the plywood 
with the distance of 30° for each set The wire coil was 
connected from phase A, B and C [7] as shown in Fig. 2. 
Resin was poured on the model and glass cloth was used 
to cover the surface so that the liquid was attached as 
shown in Fig. 3.  

 

 

Fig.1. The connection of wire coil. 

 



 

The output power of generator applied AC voltage 
12V, convert to DC by the rectifier was 12 Vdc, 50 A 
and bridge rectifier diode. The charger controller was 
the switching transistor which tested the permanent 
magnet generator by changing the speed of the 
generator that impacted with power output.  

 

Fig. 2. Construction of Hydro Power 

III. RESULTS AND DISCUSSIONS 

Figure 3 shows speed and power output of generators 
for micro hydro turbine power. When, the water level of 
micro hydro turbine power was increased causing to 
output power and speed of the permanent magnet 
generator is increased. 
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Fig. 3. Speed and output power of generators for micro hydro power. 

Figure 4 shows water pressure of generators for 
micro hydro turbine power. When, the water level of 
micro hydro turbine power was increased causing to 
water pressure of the generators for micro hydro turbine 
power is increased.  

Figure 5 shows efficiency of generators for micro 
hydro power. When, the water level of micro hydro 
power was increased causing to efficiency of the 
permanent magnet generator is increased and decreased 
in water level 1.7 m to 3 m. So, the highest efficiency of 
water level was 1.7 m, 402 W for output power (in Fig. 
3), 78 rpm for speed (in Fig. 3) and 16,677 N/m2 for 
water pressure (in Fig. 4).  
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Fig. 4. The water pressure of generators for micro hydro power. 
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Fig. 5. The efficiency of generators for micro hydro power. 

IV. CONCLUSIONS 

The result showed that if increase the height of the 
water level, the water pressure was increased. The 
production of the power was also increased per day. The 
peak was at 3 m for water level, the water pressure at 
29,504 N/m2 and the power output was 655 W. While as 
efficiency of the generators for micro hydro turbine 
power was highest at 1.7 m for water level, 77 % for 
efficiency, water pressure at 16,677 N/m2 and the power 
output was 402 W. It showed that the efficiency of the 
generator was guile low and the power output wasn't the 
highest. From the experiment, it showed that the power 
energy was high efficiency when compare with the 
input power and it suitable for small dam. 
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     อาชีพการทอผ้านับเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมชาวไทยอีสาน และมี
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
จากการลงพื้นที่ของคณาจารย์และนักศึกษาพบว่าปัจจุบันมีแต่ผู้สูงอายุที่ยัง
คงยึดอาชีพทอผ้า และกระบวนการย้อมเส้นฝ้ายก็ยังคงใช้แรงงานคนเป็นหลัก 
การใช้งานมือในลักษณะของการบีบนวดหรือการบิดเส้นฝ้ายเป็นจำนวนมาก 
ทำให้เกิดความเหนื่อยล้า และยังสามารถนำมาสู่ภาวะนิ้วล็อค ซึ่งนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นเหตุให้สูญเสียรายได้หลักอีกด้วย

    ผลการทดสอบและประเมินผลเบื้องต้นของเครื่องย้อมเส้นฝ้าย เมื่อ
ทำการย้อมเป็นเวลา 3 นาที ที่อุณหภูมิห้อง 25 oC พบว่าเส้นฝ้ายสามารถ
ย้อมติดสีได้อย่างสม่ำเสมอ   นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มจำนวนไจฝ้ายให้
มากขึ้นเพื่อควบคุมคุณภาพของระดับสีให้เท่ากัน หากต้องการสีที่มีความเข้ม
มาก ก็สามารถทำการย้อมซ้ำหลายครั้ง

เครื่องย้อมเส้นฝ้าย
จริญาณี ประสงค์กิจ1, เสาวนาภรณ์ โชคสกุลพร2, และ ณัฐพงษ์ เกตวงษา3 

1 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, 
2 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม,  

3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม 

ที่มาของปัญหา

แนวทางแก้ไข

      จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทีมผู้วิจัยจึงออกแบบต้นแบบ “เครื่อง
ย้อมเส้นฝ้าย” ด้วยการใช้สีย้อมที่สกัดจากธรรมชาติ ได้แก่สีน้ำเงินจากใบ
คราม และสีเหลืองจากขมิ้น เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ  

       การย้อมฝ้ายด้วยครามธรรมชาติแบบดั้งเดิมนั้นทำได้โดยการจุ่มเส้น
ฝ้ายลงในหม้อย้อม แล้วนวดเส้นฝ้ายเพื่อให้น้ำย้อมสัมผัสฝ้ายอย่างทั่วถึง 
ทำการบิดเส้นฝ้ายให้น้ำครามไหลกลับลงไปในหม้อย้อม จากนั้นกระตุกเส้น
ฝ้ายให้สัมผัสกับอากาศ

         แนวความคิดในการออกแบบต้นแบบนี้คือ การเลียนแบบการย้อมฝ้าย
ด้วยครามธรรมชาติ โดยได้มีการออกแบบให้เส้นฝ้ายจุ่มลงในหม้อย้อม จาก
นั้นขึ้นมาสัมผัสอากาศโดยอาศัยเพลาหมุน และผ่านลูกกลิ้งเพื่อรีดน้ำย้อม
ส่วนเกินออกจากผ้า นอกจากนี้ยังได้ออกแบบให้เครื่องมือสามารถย้อมฝ้าย
ได้ในปริมาณมากขึ้นกว่าการย้อมโดยใช้แรงงานคน และยังสามารถปรับ
ระดับสูงต่ำได้ เพื่อรองรับขนาดภาชนะที่มีความหลากหลาย

ผลลัพธ์

สัมผัสอากาศ

รีดน้ำ

เพิ่มปริมาณไจฝ้าย
        ข้อดีของการใช้เครื่องย้อมฝ้ายแทนวิธีการย้อมแบบดั้งเดิมคือ ประหยัด
ทั้งเวลาและแรงงาน สามารถเพิ่มกำลังผลิตได้อย่างเต็มที่ และยังสามารถ
ควบคุมคุณภาพของระดับสีได้อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งหลักการของเครื่องที่
เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน จึงทำให้ชาวบ้านสามารถทำเครื่องย้อมเส้นฝ้ายเพื่อใช้
งานเองได้ในครัวเรือนในราคาประหยัด โดยสามารถใช้มือหมุนหรือติด
มอเตอร์ได้เพื่อความสะดวก  

      งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้จากความร่วมมือจากกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ อ.นาหว้า จ.นครพนม และ 
อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม และ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
รถจักรยานยนต์ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน

นับว่ามีความจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของคนเรา 
เนื่องจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่
สามารถพาเราไปยังที่ที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็ว และ
เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ในสถานการณ์เร่งด่วน  รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ส่วนมากใช้ล้อหมุนให้เคลื่อนที่ไปได้ ล้อ
รถส่วนใหญ่จะเป็นล้อยางสามารถเติมลมได้และต้องเติม
ลมให้พอเหมาะสมกับความดันลมยางของรถ  แต่เมื่อใช้
ไปนานๆยางก็มีการสึกหรอ รั่วหรือลมยางของรถอ่อน 
เมื่อลมยางรถอ่อนหรือรั่วจะท าให้มีผลต่อการขับขี่และไม่
ปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่ ฉะนั้นล้อรถจ าเป็นต้องได้รับการ
เติมลมให้เหมาะสม ปั๊มลมที่สามารถเติมลมได้นั้นที่มีอยู่
ในปัจจุบันก็จะอยู่ตามอู่ซ่อมรถ ปั๊มน้ ามัน ร้านซ่อม
รถจักรยานยนต์ซึ่งกระจายกันออกไปตามแหล่งชุมชน
ทั่วไป ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบคือปั๊มลมจะอยู่กับที่  ถ้า
จ าเป็นต้องเติมลมเจ้าของรถจะต้องน ารถเข้าไปยังร้านที่มี
ปั๊มลมเพ่ือเติมลมรถของตัวเองซึ่งอาจอยู่ห่างไกล และใน
สถานศึกษาก็ เช่นกัน นักศึกษาต้องการเติมลมแต่
ระยะทางของร้านเติมลมอยู่ห่างไกล และในวิทยาลัยฯมีที่
เดียวอยู่ที่สาขาวิชาช่างยนต์นักศึกษาบางคนไม่กล้าไป
เติมลมและถังลมที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 
คณะผู้จัดท าโครงการจึงเล็งเห็นความส าคัญของปัญหานี้ 
คณะผู้จัดท าจึงได้จัดท าปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาที่วิทยาลัยฯ โดย
ใช้วัสดุที่มีอยู่ตามท้องถิ่นสามารถหาได้ง่าย ถังเก็บลมก็
จะใช้ถังน้ ายาแอร์เพราะมีขนาดเล็กกะทัดรัด และปั๊มลม
เคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนี้จะใช้วัสดุ
ที่ เหลือใช้น ามาใช้ให้ เกิดประโยชน์และยังสามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกมีความแข็งแรงทนทาน มี
ความปลอดภัยต่อการใช้งานจริงและสามารถน าไปใช้
นอกสถานที่ได้ 

 

 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1  เพ่ือสร้างปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้

คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น 
 1.2.2  เพ่ือทดสอบการใช้งานได้จริง  
1.3 ขอบเขตของโครงการ 

1.3.1  สามารถใช้ในสถานประกอบการขนาด
เล็ก 

1.3.2  ใช้ถังลมขนาดเล็กจากถังน้ ายาแอร์ 
1.4 ขั้นตอนวิธีการด าเนินการ 

1.4.1  ศึกษาหาข้อมูลและสภาพปัญหา/เสนอ
หัวข้อ  

1.4.2  ออกแบบและสร้างชิ้นงาน 
1.4.3  ทดสอบและเก็บข้อมูล 
1.4.4  ตรวจสอบแก้ไข  
1.4.5  สรุปผลการด าเนินงาน 
1.4.6  จัดท ารูปเล่ม 
 

2. วัสดุอุปกรณ์และข้ันตอนการทดลอง 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง
ปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น  
และน าข้อมูลทั้ งหมดมาท าการวิ เคราะห์และการ
ออกแบบให้เกิดความเหมาะสมจากนั้นจึงด าเนินการ
สร้าง และได้มีการออกแบบ การทดสอบเครื่องไว้ด้วย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างให้
เกิดความเหมาะสมและใช้วัสดุได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรมและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ 

 

 

 

เครื่องตัดหญ้าเอนกประสงค์ 
โกวิท โมยะ และ จักรด ารง  ไชยศรี อาจารย์ที่ปรึกษา ศิริวัฒน์  แวงดีสอน 
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2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานรูปที่  
 

 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

รูปที่ 2 วิธีการสร้างปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น   

 

รูปที่ 4 แสดงการใช้เครื่องตัดหญ้าน ามาตัดหญ้าบริเวณ
พ้ืนราบ

 

รูปที่ 5 แสดงการติดตั้งเครื่องตัดหญ้าในการสูบน้ า 

 

รูปที่  6  แสดงการทดลองเครื่องตัดหญ้าส าหรับสูบน้ า
ขึ้นมาใช้งาน 
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3.  ผลการทดลองใช้งานและการประเมินผลโครงการ 
3.1 ผลการทดลองใช้งาน 

จากการน าปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นไปใช้งานจริงพบว่า ปั๊มลมเคลื่อนที่
ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น  สามารถจัดเก็บลม
ลงในถังน้ ายาแอร์รถยนต์ได้โดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น
เป็นตัวปั๊มลมเข้าถัง สามารถปั๊มลมเข้าถังได้ที่ความดัน 7-
10 bar และสามารถเติมลมยางรถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์ได้  ทั้งยังมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน 
  จากการทดลองใช้ปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดย
ใช้ คอม เพรส เซอร์ ตู้ เ ย็ น เติ มลมรถจั ก รยานและ
รถจักรยานยนต์ สามารถเติมลมยางรถได้จริง และปั๊มลม
เคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นจ านวน 1 
ถัง สามารถเติมลมยางรถจักรยานได้ จ านวน  5 คัน ส่วน
รถจักรยานยนต์เติมลมได้จ านวน 3 คันต่อ 1 ถัง    ปั๊ม
ลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้ เย็น มี
ลักษณะเด่นดังต่อไปนี้ 

1) ลดเวลาในการปฏิบัติงานได้  
2) เคลื่อนย้ายสะดวกเก็บรักษาง่าย 
3) ประหยัดค่าใช้จ่าย 
4) สร้างประกอบง่ายไม่ซับซ้อน 
5) มีราคาถูก 
6) ใช้ในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดย่อม

ได ้
7) มีความปลอดภัยในการใช้งาน 

3.2 การประเมินผลโครงการ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการท างาน 
2. น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข 
3. สรุปผลและประเมินผล 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลที่ได้รับจากโครงการ 
โครงการวิชาชีพนี้เป็นการจัดท าปั๊มลมเคลื่อนที่

ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น   มีวัตถุประสงค์
เพ่ือทดสอบการใช้งานในการเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆ

ที่ต้องการเติมลมยางรถจักรยานและจักรยานยนต์ได้
สะดวก สามารถเติมลมเข้าถังใหม่อีกครั้งได้  เป็นสื่อการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ รวมถึงใช้ในการสอน
ภาคปฏิบัติเพื่อเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานที่
เกี่ยวข้องกับงานตัด ทางคณะผู้จัดท าโครงการวิชาชีพ
ได้รับประโยชน์จากการท างานดังนี้ 

1) ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการ
ส ร้ า ง ปั๊ ม ล ม เ ค ลื่ อ น ที่ ข น า ด เ ล็ ก โ ด ย ใ ช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น  

2) ได้รับความรู้ความเข้าใจในการตัดเหล็กและเชื่อม
โครงสร้างของปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น  

3) ได้รู้จักการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี 
4) ได้รับความรู้ในด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่าง

ถูกวิธี 
5) ได้รับความรู้ในเรื่องการบริหารและด าเนินการ

เบิก-จ่ายเงินในส่วนของโครงการ 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

1) ในการท าโครงการครั้ งนี้  สามารถดัดแปลง
ปรั บปรุ ง ปั๊ ม ล ม เ คลื่ อ นที่ ข น าด เล็ ก โ ดย ใ ช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นให้มีประสิทธิภาพได้อีก  

2) หาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องเพ่ือใช้ใน
การพัฒนาต่อไป 

3) ติดตั้งวาล์วนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 

4.3 การพัฒนาในอนาคต 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะผู้จัดท าหวังว่า

สิ่ ง ที่ ไ ด้ ศึ ก ษ า ปั๊ ม ล ม เ ค ลื่ อ น ที่ ข น า ด เ ล็ ก โ ด ย ใ ช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนี้   สามารถใช้งานได้สะดวก ไม่
ยุ่งยาก ตัดเหล็กได้อย่างเที่ยงตรง มีความปลอดภัยในการ
ใช้งาน แต่เมื่อมองความเป็นจริงแล้วยังมีข้อจ ากัดอีกมาก
ที่เป็นอุปสรรคต่อตัวโครงการนี้ อาทิเช่นเรื่องเวลาในการ
ปฏิบัติงาน  ดังนั้นสิ่งที่อยากจะพัฒนาต่อไปคือให้ปั๊มลม
เคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้ เย็นนี้สามารถ
ท างานได้หลายๆอย่าง ใช้งานได้รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัยในการท างานยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการประหยัดเวลา 
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เครื่องถอดปลอกสูบรถยนต์ 
 นายเอกพล นิที และ  นายสิทธิพร ภาคทอง อาจารย์ที่ปรึกษา คมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ 

 

๑. บทน า 
๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 ปัญหาส่วนหนึ่งในงานบริการรถยนต์ ก็คือ การ
เปลี่ยนโช๊คอัพ และอุปกรณ์ชื่นส่วนของชุดสปริงโช๊คอัพ
แบบแมคเฟอร์สันสตัท เช่น ลูกปืน ฝาครอบ ลูกยางกัน
กระแทก และยางกันฝุุน ชิ้นส่วนเหล่านี้มีราคาไม่แพงแต่
ค่าแรงหรือเวลาที่ใช้ในการถอดจะเสียเวลามาก ถ้าไม่มี
เครื่องมือพิเศษเฉพาะงานมาใช้ในการถอด และประกอบ 
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ ราคาเครื่องมือพิเศษมีราคาแพง 
และใช้ได้ เฉพาะรุ่นหรือยี่ห้อเท่านั้น เป็นสาเหตุให้
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการไม่ซื้อมาใช้ ช่างส่วน
ใหญ่จึงต้องใช้ประสบการณ์ทางช่างในการแก่ปัญหา
เฉพาะหน้า สิ่งที่จะพบเห็นโดยทั่วไปคือ การถอดชุดสปริง
จะต้องใช้เครื่องกด (Hydraulic press) และลวดรัด ซึ่ง
เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพราะจะต้องใช้ลวดรัดทั้ง
ขณะท าการถอด และท าการประกอบ  
 ปัจจุบันมีการน าเครื่องมือในการถอด-ประกอบชุด
สปริงโช๊คอัพที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์สร้างขึ้นมาใช้ใน
ศูนย์บริการรถยนต์ของตนเอง ซึ่งเครื่องมือของศูนย์นั้นมี
ราคาสูง แชละใช้ได้กับรถยนต์เฉพาะรุ่นเท่านั้น ข้อดีของ
การใช้เครื่องมือเฉพาะก็คือ ประหยัดทั้งเวลาและไม่
สิ้นเปลืองวัสดุย่างอ่ืน เช่น เส้นลวดขดสปริง และที่ส าคัญ
ชิ้นส่วนแประกอบอื่น ๆ ของชุดสปริงไม่เกิดความเสียหาย
ในการถอดประกอบ ปัญหานี้จึงเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาน ามา
เป็นโครงงานเพ่ือสร้างเครื่องถอดคอร์ยสปริงโช๊ครถยนต์
ให้สามารถใช้ได้หลาย ๆ รุ่น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาในด้านการบริการรถยนต์แก่สถานประกอบการ
ขนาดย่อย และยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกทาง 
 
 
 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑.  เพ่ือสร้างเครื่องถอดสปริงโช๊ครถยนต์ 
 ๒.  เพ่ือฝึกความสามัคคีสมาชิกภายในกลุ่ม 
๑.๓ ขอบเขตของโครงการ 
 ๑.  สร้างถอดประกอบโช๊ครถยนต์ 
 ๒.  ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องถอดโช๊ครถยนต์ 
๑.๔  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครื่องถอด
โช๊ครถยนต์ 
 ๒.  มีทักษะในการถอดโช๊ครถยนต์ 
 ๓.  มีความสะดวกในการใช้งาน 
 ๔.  เคลื่อนย้ายได้สะดวก 
 ๕.  มีเจตคติท่ีดีในการท างานเป็นกลุ่ม  
 ๖.  ประหยัดเวลาในการถอดโช๊ครถยนต์ 
๒. วัสดุอุปกรณ์และข้ันตอนการทดลอง 

ในบทนี้จะกล่าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง
เครื่องถอดสปริงโช้คอัพรถยนต์และน าข้อมูลทั้งหมดมาท า
การวิเคราะห์และการออกแบบให้เกิดความเหมาะสม
จากนั้นจึงด าเนินการสร้าง และได้มีการออกแบบ การ
ทดสอบเครื่องไว้ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสร้างให้เกิดความเหมาะสมและใช้
วัสดุได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมีค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ต้องการ 
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๒.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
รูปที่ ๑ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 
 

รูปที่ ๒ การออกแบบ 
 

๒.๒ รูปการทดลอง 

 

 
รูปที่ ๓ การทดลอง 

๓. ผลการทดลองใช้งานและการประเมินผลโครงการ 
๓.๑  ผลการทดลองใช้งาน 

จากการน าเครื่องถอดปลอกสูบไปใช้งานจริง
พบว่า เครื่องถอดปลอกสูบ กับการถอดปลอกสูบแบบ
ตอกออก พบว่า เครื่องถอดปลอกสูบใช้เวลาในการถอด
ปลอกสูบน้อยกว่าการถอดปลอกสูบแบบตอกออก 

ตารางท่ี ๑ ผลการทดลองการถอดปลอกสูบแบบใหม่ 

สูบท่ี เวลาในการถอดปลอกสูบ(นาที) 

1 21 
2 25 
3 23 
4 19 
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ตารางท่ี ๒ ผลการทดลองการถอดปลอกสูบแบบเก่า 

สูบท่ี เวลาในการถอดปลอกสูบ(นาที) 
1 32 
2 35 
3 33 
4 36 

 

ตารางที่ ๓ ผลการทดลองเปรียบเทียบการถอดปลอกสูบ
แบบใหม่และแบบเก่า 

สูบท่ี 
เวลาในการถอดปลอกสูบ(นาที) 
แบบใหม่ แบบเก่า 

1 21 32 
2 25 35 
3 23 33 
4 19 36 

 

๓.๒ กราฟแสดงผลการทดลองเปรียบเทียบการถอด
ปลอกสูบระหว่างแบบเก่ากับแบบใหม่ 

 

 
 

๓.๓  อภิปรายผลการทดลอง 
          จากตารางผลการทดลอง 4.1 ผลการทดลองการ
ถอดปลอกสูบแบบใหม่ใช้เวลาเฉลี่ยในการท างานเป็น  22 
นาท ี และจากตารางที่ 4.2 ผลการทดลองการถอดปลอก
สูบแบบเก่าใช้เวลาเฉลี่ยของการท างานเป็น 34 นาที จาก
ผลการทดลองทั้งสองตารางแล้วน ามาเปรียบเทียบกันจะ
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของระยะเวลารวมในการ
ถอดปลอกสูบแบบใหม่เร็กกว่าการถอดแบบเก่าเป็น  12  
นาทีแสดงว่าถอดปลอกสูบแบบใหม่มีประสิทธิภาพดีกว่า
การถอดแบบเก่า 
๔.สรุปและข้อเสนอแนะ 

๔.๑ สรุปผลที่ได้รับจากโครงการ 
๑. มีความรู้เกี่ยวกับการท าเครื่องถอดปลอกสูบ

รถยนต์ 
๒. มีทักษะในการท าเครื่องถอดปลอกสูบรถยนต์ 
๓. ได้เครื่องถอดปลอกสูบรถยนต์ 
๔. มีเจตคติท่ีดีในการท าเครื่องถอดปลอกสูบรถยนต์ 
๕. เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม   

จากการน าเครื่องถอดปลอกสูบรถยนต์ ไปใช้งานจริง
พบว่า เครื่องถอดปลอกสูบรถยนต์ กับ การถอดปลอกสูบ
รถยนต์โดยการตอกออก ได้ผลสรุปว่า เครื่องถอดปลอก
สูบรถยนต์ ใช้เวลาในการถอดปลอกสูบน้อยกว่า การถอด
ปลอกสูบโดยการตอก 
 ๔.๒   ข้อเสนอแนะ 
         ๑. ควรศึกษาขนาดของปลอกสูบของรถแต่ละ
บริษัทเพ่ือท าชุดดันปลอกสูบ 
         ๒. ควรปรับปรุงระบบเกลียวส่งก าลังโดยท าเป็น
เกลียวทวิส 
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เครื่องดัดโค้งเหลก็ด้วยแรงคน 
 อภิสิทธิ์ อัครวงศ์ และ อดิศร หาลี  อาจารย์ที่ปรึกษา คมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ 

 

๑ ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 ปัญหาส่วนหนึ่งในงานบริการรถยนต์ ก็คือ การเปลี่ยนโช๊ค
อัพ และอุปกรณ์ชื่นส่วนของชุดสปริงโช๊คอัพแบบแมคเฟอร์
สันสตัท เช่น ลูกปืน ฝาครอบ ลูกยางกันกระแทก และยางกัน
ฝุุน ชิ้นส่วนเหล่านี้มีราคาไม่แพงแต่ค่าแรงหรือเวลาที่ใช้ในการ
ถอดจะเสียเวลามาก ถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษเฉพาะงานมาใช้ใน
การถอด และประกอบ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ ราคาเครื่องมือ
พิเศษมีราคาแพง และใช้ได้เฉพาะรุ่นหรือยี่ห้อเท่านั้น เป็น
สาเหตุให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการไม่ซื้อมาใช้ ช่าง
ส่วนใหญ่จึงต้องใช้ประสบการณ์ทางช่างในการแก่ปัญหาเฉพาะ
หน้า สิ่งที่จะพบเห็นโดยทั่วไปคือ การถอดชุดสปริงจะต้องใช้
เครื่องกด (Hydraulic press) และลวดรัด ซึ่งเป็นการ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพราะจะต้องใช้ลวดรัดทั้งขณะท าการถอด 
และท าการประกอบ  
 ปัจจุบันมีการน าเครื่องมือในการถอด-ประกอบชุดสปริง
โช๊คอัพที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์สร้างขึ้นมาใช้ในศูนย์บริการ
รถยนต์ของตนเอง ซึ่งเครื่องมือของศูนย์นั้นมีราคาสูง แชละ
ใช้ได้กับรถยนต์เฉพาะรุ่นเท่านั้น ข้อดีของการใช้เครื่องมือ
เฉพาะก็คือ ประหยัดทั้งเวลาและไม่สิ้นเปลืองวัสดุย่างอ่ืน เช่น 
เส้นลวดขดสปริง และที่ส าคัญชิ้นส่วนแประกอบอ่ืน ๆ ของชุด
สปริงไม่เกิดความเสียหายในการถอดประกอบ ปัญหานี้จึงเป็น
เหตุให้ผู้ศึกษาน ามาเป็นโครงงานเพ่ือสร้างเครื่องถอดคอร์ย
สปริงโช๊ครถยนต์ให้สามารถใช้ได้หลาย ๆ รุ่น เพ่ือเป็นการ
ส่ ง เสริมการพัฒนาในด้านการบริการรถยนต์แก่สถาน
ประกอบการขนาดย่อย และยังเป็นการส่ง เสริมพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอีกทาง 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑.  เพ่ือสร้างเครื่องถอดสปริงโช๊ครถยนต์ 
 ๒.  เพ่ือฝึกความสามัคคีสมาชิกภายในกลุ่ม 
๑.๓ ขอบเขตของโครงการ 
 ๑.  สร้างถอดประกอบโช๊ครถยนต์ 
 ๒.  ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องถอดโช๊ครถยนต์ 

๑.๔  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครื่องถอดโช๊ครถยนต์ 
 ๒.  มีทักษะในการถอดโช๊ครถยนต์ 
 ๓.  มีความสะดวกในการใช้งาน 
 ๔.  เคลื่อนย้ายได้สะดวก 
 ๕.  มีเจตคติท่ีดีในการท างานเป็นกลุ่ม  
 ๖.  ประหยัดเวลาในการถอดโช๊ครถยนต์ 
 
๒. วัสดุอุปกรณ์และข้ันตอนการทดลอง 

ในบทนี้จะกล่าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเครื่อง
ถอดสปริงโช้คอัพรถยนต์และน าข้อมูลทั้งหมดมาท าการ
วิเคราะห์และการออกแบบให้เกิดความเหมาะสมจากนั้นจึง
ด าเนินการสร้าง และได้มีการออกแบบ การทดสอบเครื่องไว้
ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างให้
เกิดความเหมาะสมและใช้วัสดุได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรมและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการ 

๒.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
รูปที่ ๑ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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รูปที่ ๒ การออกแบบ 
 

 

 

 

 

 

๒.๒ รูปการทดลอง 

 

 
 

รูปที่ ๓ การทดลอง 
๓. ผลการทดลองใช้งานและการประเมินผลโครงการ 
๓.๑  ผลการทดลองใช้งาน 

จากการน าเครื่องถอดปลอกสูบไปใช้งานจริงพบว่า 
เครื่องถอดปลอกสูบ กับการถอดปลอกสูบแบบตอกออก พบว่า 
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เครื่องถอดปลอกสูบใช้เวลาในการถอดปลอกสูบน้อยกว่าการ
ถอดปลอกสูบแบบตอกออก 

ตารางท่ี ๑ ผลการทดลองการถอดปลอกสูบแบบใหม่ 

สูบท่ี เวลาในการถอดปลอกสูบ(นาที) 

1 21 
2 25 
3 23 
4 19 

 ตารางท่ี ๒ ผลการทดลองการถอดปลอกสูบแบบเก่า 

สูบท่ี เวลาในการถอดปลอกสูบ(นาที) 
1 32 
2 35 
3 33 
4 36 

 

ตารางที่ ๓ ผลการทดลองเปรียบเทียบการถอดปลอกสูบแบบ
ใหม่และแบบเก่า 

สูบท่ี 
เวลาในการถอดปลอกสูบ(นาที) 
แบบใหม่ แบบเก่า 

1 21 32 
2 25 35 
3 23 33 
4 19 36 

 

๓.๒ กราฟแสดงผลการทดลองเปรียบเทียบการถอดปลอก
สูบระหว่างแบบเก่ากับแบบใหม่ 

 

๓.๓  อภิปรายผลการทดลอง 
          จากตารางผลการทดลอง 4.1 ผลการทดลองการถอด
ปลอกสูบแบบใหม่ใช้เวลาเฉลี่ยในการท างานเป็น  22 นาที  
และจากตารางที่ 4.2 ผลการทดลองการถอดปลอกสูบแบบเก่า
ใช้เวลาเฉลี่ยของการท างานเป็น 34 นาที จากผลการทดลองทั้ง
สองตารางแล้วน ามาเปรียบเทียบกันจะแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างของระยะเวลารวมในการถอดปลอกสูบแบบใหม่เร็ก
กว่าการถอดแบบเก่าเป็น  12  นาทีแสดงว่าถอดปลอกสูบแบบ
ใหมม่ีประสิทธิภาพดีกว่าการถอดแบบเก่า 
 
๔.สรุปและข้อเสนอแนะ 

๔.๑ สรุปผลที่ได้รับจากโครงการ 
๑. มีความรู้เกี่ยวกับการท าเครื่องถอดปลอกสูบรถยนต์ 
๒. มีทักษะในการท าเครื่องถอดปลอกสูบรถยนต์ 
๓. ได้เครื่องถอดปลอกสูบรถยนต์ 
๔. มีเจตคติท่ีดีในการท าเครื่องถอดปลอกสูบรถยนต์ 
๕. เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม   

จากการน าเครื่องถอดปลอกสูบรถยนต์ ไปใช้งานจริงพบว่า 
เครื่องถอดปลอกสูบรถยนต์ กับ การถอดปลอกสูบรถยนต์โดย
การตอกออก ได้ผลสรุปว่า เครื่องถอดปลอกสูบรถยนต์ ใช้เวลา
ในการถอดปลอกสูบน้อยกว่า การถอดปลอกสูบโดยการตอก 
 ๔.๒   ข้อเสนอแนะ 
         ๑. ควรศึกษาขนาดของปลอกสูบของรถแต่ละบริษัท
เพ่ือท าชุดดันปลอกสูบ 
         ๒. ควรปรับปรุงระบบเกลียวส่งก าลังโดยท าเป็นเกลียว
ทวิส 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
รถจักรยานยนต์ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบันนับว่า

มีความจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของคนเรา เนื่องจาก
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่สามารถพาเราไปยัง
ที่ที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเพ่ือให้ทันเหตุการณ์ใน
สถานการณ์เร่งด่วน  รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนมากใช้
ล้อหมุนให้เคลื่อนท่ีไปได้ ล้อรถส่วนใหญ่จะเป็นล้อยางสามารถ
เติมลมได้และต้องเติมลมให้พอเหมาะสมกับความดันลมยาง
ของรถ  แต่เมื่อใช้ไปนานๆยางก็มีการสึกหรอ รั่วหรือลมยาง
ของรถอ่อน เมื่อลมยางรถอ่อนหรือรั่วจะท าให้มีผลต่อการขับขี่
และไม่ปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่ ฉะนั้นล้อรถจ าเป็นต้องได้รับ
การเติมลมให้เหมาะสม ปั๊มลมที่สามารถเติมลมได้นั้นที่มีอยู่ใน
ปั จ จุ บั น ก็ จ ะ อ ยู่ ต า ม อู่ ซ่ อ ม ร ถ  ปั๊ ม น้ า มั น  ร้ า น ซ่ อ ม
รถจักรยานยนต์ซึ่งกระจายกันออกไปตามแหล่งชุมชนทั่วไป 
ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบคือปั๊มลมจะอยู่กับที่  ถ้าจ าเป็นต้องเติม
ลมเจ้าของรถจะต้องน ารถเข้าไปยังร้านที่มีปั๊มลมเพ่ือเติมลมรถ
ของตัวเองซึ่งอาจอยู่ห่างไกล และในสถานศึกษาก็เช่นกัน 
นักศึกษาต้องการเติมลมแต่ระยะทางของร้านเติมลมอยู่
ห่างไกล และในวิทยาลัยฯมีที่เดียวอยู่ที่สาขาวิชาช่างยนต์
นักศึกษาบางคนไม่กล้าไปเติมลมและถังลมที่มีขนาดใหญ่ไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้ คณะผู้จัดท าโครงการจึงเล็งเห็น
ความส าคัญของปัญหานี้  คณะผู้จัดท าจึงได้จัดท าปั๊มลม
เคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้ เย็นขึ้นมาเพ่ือ
แก้ปัญหาที่วิทยาลัยฯ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ตามท้องถิ่นสามารถหา
ได้ง่าย ถังเก็บลมก็จะใช้ถังน้ ายาแอร์ เพราะมีขนาดเล็ก
กะทัดรัด และปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์
ตู้เย็นนี้จะใช้วัสดุที่เหลือใช้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และยัง
สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกมีความแข็งแรงทนทาน มี
ความปลอดภัยต่อการใช้งานจริงและสามารถน าไปใช้นอก
สถานที่ได้ 

 

 

 

 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1  เพ่ือสร้างปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น 

1.2.2  เพ่ือทดสอบการใช้งานได้จริง  
1.3 ขอบเขตของโครงการ 

1.3.1  สามารถใช้ในสถานประกอบการขนาดเล็ก 
1.3.2  ใช้ถังลมขนาดเล็กจากถังน้ ายาแอร์ 

1.4 ขั้นตอนวิธีการด าเนินการ 
1.4.1  ศึกษาหาข้อมูลและสภาพปัญหา/เสนอหัวข้อ  
1.4.2  ออกแบบและสร้างชิ้นงาน 
1.4.3  ทดสอบและเก็บข้อมูล 
1.4.4  ตรวจสอบแก้ไข  
1.4.5  สรุปผลการด าเนินงาน 
1.4.6  จัดท ารูปเล่ม 
 

2. วัสดุอุปกรณ์และข้ันตอนการทดลอง 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างปั๊มลม
เคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น  และน าข้อมูล
ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์และการออกแบบให้เกิดความ
เหมาะสมจากนั้นจึงด าเนินการสร้าง และได้มีการออกแบบ 
การทดสอบเครื่องไว้ด้วย เ พ่ือเป็นแนวทางในการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการสร้างให้เกิดความเหมาะสมและใช้วัสดุได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และ
มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

ปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น 
กิตติชัย ดวงดูสัน และ ณัฐวิทย์ ชัยบิล  อาจารย์ที่ปรึกษา วิชาญ ใจสุข 
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2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานรูปที่  
 

 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

รูปที่ 2 วิธีการสร้างปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น   

 

รูปที่ 4 แสดงปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์
ตู้เย็น 

 

รูปที่ 5 แสดงการบรรจุลมเข้าถังเติมลมโดยเสียบไฟ 220 V 
เพ่ือให้คอมเพรสเซอร์ท างาน 

 

รูปที่  6  แสดงการเติมลมกับรถจักรยานยนต์ 
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3.  ผลการทดลองใช้งานและการประเมินผลโครงการ 

3.1 ผลการทดลองใช้งาน 
จากกา รน า ปั๊ ม ล ม เ คลื่ อ นที่ ข น าด เ ล็ ก โ ดย ใ ช้

คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นไปใช้งานจริงพบว่า ปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาด
เล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น  สามารถจัดเก็บลมลงในถัง
น้ ายาแอร์รถยนต์ได้โดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นเป็นตัวปั๊มลม
เข้าถัง สามารถปั๊มลมเข้าถังได้ที่ความดัน 7-10 bar และ
สามารถเติมลมยางรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ได้  ทั้งยังมี
ความปลอดภัยต่อการใช้งาน 
  จากการทดลองใช้ปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นเติมลมรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ 
สามารถเติมลมยางรถได้จริง และปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดย
ใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นจ านวน 1 ถัง สามารถเติมลมยาง
รถจักรยานได้ จ านวน  5 คัน ส่วนรถจักรยานยนต์เติมลมได้
จ านวน 3 คันต่อ 1 ถัง    ปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นมีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้ 

1) ลดเวลาในการปฏิบัติงานได้  
2) เคลื่อนย้ายสะดวกเก็บรักษาง่าย 
3) ประหยัดค่าใช้จ่าย 
4) สร้างประกอบง่ายไม่ซับซ้อน 
5) มีราคาถูก 
6) ใช้ในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดย่อมได้ 
7) มีความปลอดภัยในการใช้งาน 

3.2 การประเมินผลโครงการ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการท างาน 
2. น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข 
3. สรุปผลและประเมินผล 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุปผลที่ได้รับจากโครงการ 

โครงการวิชาชีพนี้เป็นการจัดท าปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาด
เล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น   มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบ
การใช้งานในการเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆที่ต้องการเติมลม
ยางรถจักรยานและจักรยานยนต์ได้สะดวก สามารถเติมลมเข้า
ถังใหม่อีกครั้งได้  เป็นสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่าง

ยนต์ รวมถึงใช้ในการสอนภาคปฏิบัติเพ่ือเป็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท างานที่เกี่ยวข้องกับงานตัด ทางคณะผู้จัดท า
โครงการวิชาชีพได้รับประโยชน์จากการท างานดังนี้ 

1) ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการสร้าง
ปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น  

2) ได้รับความรู้ความเข้าใจในการตัดเหล็กและเชื่อม
โครงสร้ า งของปั๊ มลมเคลื่ อนที่ ขนาดเล็ ก โดยใช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น  

3) ได้รู้จักการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี 
4) ได้รับความรู้ในด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างถูกวิธี 
5) ได้รับความรู้ในเรื่องการบริหารและด าเนินการเบิก -

จ่ายเงินในส่วนของโครงการ 
6) ได้รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะและรู้จักการพ่ึงพาอาศัย

ซึ่งกันและกัน 
7) ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อศึกษาเพ่ิมพูนความรู้   

4.2 ข้อเสนอแนะ 

1) ในการท าโครงการครั้งนี้ สามารถดัดแปลงปรับปรุงปั๊ม
ลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นให้มี
ประสิทธิภาพได้อีก  

2) หาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาต่อไป 

3) ติดตั้งวาล์วนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 

4.3 การพัฒนาในอนาคต 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะผู้จัดท าหวังว่าสิ่งที่

ได้ศึกษาปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนี้   
สามารถใช้งานได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก ตัดเหล็กได้อย่างเที่ยงตรง 
มีความปลอดภัยในการใช้งาน แต่เมื่อมองความเป็นจริงแล้วยัง
มีข้อจ ากัดอีกมากที่เป็นอุปสรรคต่อตัวโครงการนี้ อาทิเช่น
เรื่องเวลาในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นสิ่งที่อยากจะพัฒนาต่อไป
คือให้ปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้ เย็นนี้
สามารถท างานได้หลายๆอย่าง ใช้งานได้รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัยในการท างานยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการประหยัดเวลา 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
รถจักรยานยนต์ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน

นับว่ามีความจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของคนเรา 
เนื่องจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่
สามารถพาเราไปยังที่ที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็ว และ
เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ในสถานการณ์เร่งด่วน  รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ส่วนมากใช้ล้อหมุนให้เคลื่อนที่ไปได้ ล้อ
รถส่วนใหญ่จะเป็นล้อยางสามารถเติมลมได้และต้องเติม
ลมให้พอเหมาะสมกับความดันลมยางของรถ  แต่เมื่อใช้
ไปนานๆยางก็มีการสึกหรอ รั่วหรือลมยางของรถอ่อน 
เมื่อลมยางรถอ่อนหรือรั่วจะท าให้มีผลต่อการขับขี่และไม่
ปลอดภัยส าหรับผู้ขับขี่ ฉะนั้นล้อรถจ าเป็นต้องได้รับการ
เติมลมให้เหมาะสม ปั๊มลมที่สามารถเติมลมได้นั้นที่มีอยู่
ในปัจจุบันก็จะอยู่ตามอู่ซ่อมรถ ปั๊มน้ ามัน ร้านซ่อม
รถจักรยานยนต์ซึ่งกระจายกันออกไปตามแหล่งชุมชน
ทั่วไป ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบคือปั๊มลมจะอยู่กับที่  ถ้า
จ าเป็นต้องเติมลมเจ้าของรถจะต้องน ารถเข้าไปยังร้านที่มี
ปั๊มลมเพ่ือเติมลมรถของตัวเองซึ่งอาจอยู่ห่างไกล และใน
สถานศึกษาก็ เ ช่นกัน นักศึกษาต้องการเติมลมแต่
ระยะทางของร้านเติมลมอยู่ห่างไกล และในวิทยาลัยฯมีที่
เดียวอยู่ที่สาขาวิชาช่างยนต์นักศึกษาบางคนไม่กล้าไปเติม
ลมและถังลมที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ คณะ
ผู้จัดท าโครงการจึงเล็งเห็นความส าคัญของปัญหานี้ คณะ
ผู้จัดท าจึ งได้จัดท าปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาที่วิทยาลัยฯ โดย
ใช้วัสดุที่มีอยู่ตามท้องถิ่นสามารถหาได้ง่าย ถังเก็บลมก็จะ
ใช้ถังน้ ายาแอร์เพราะมีขนาดเล็กกะทัดรัด และปั๊มลม
เคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนี้จะใช้วัสดุ
ที่ เหลือใช้น ามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์และยังสามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกมีความแข็งแรงทนทาน มีความ
ปลอดภัยต่อการใช้งานจริงและสามารถน าไปใช้นอก
สถานที่ได้ 

 

 

 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1  เพ่ือสร้างปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น 
 1.2.2  เพ่ือทดสอบการใช้งานได้จริง  
1.3 ขอบเขตของโครงการ 

1.3.1  สามารถใช้ในสถานประกอบการขนาด
เล็ก 

1.3.2  ใช้ถังลมขนาดเล็กจากถังน้ ายาแอร์ 
1.4 ขั้นตอนวิธีการด าเนินการ 

1.4.1  ศึกษาหาข้อมูลและสภาพปัญหา/เสนอ
หัวข้อ  

1.4.2  ออกแบบและสร้างชิ้นงาน 
1.4.3  ทดสอบและเก็บข้อมูล 
1.4.4  ตรวจสอบแก้ไข  
1.4.5  สรุปผลการด าเนินงาน 
1.4.6  จัดท ารูปเล่ม 
 

2. วัสดุอุปกรณ์และข้ันตอนการทดลอง 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง
ปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น  และ
น าข้อมูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์และการออกแบบให้
เกิดความเหมาะสมจากนั้นจึงด าเนินการสร้าง และได้มี
การออกแบบ การทดสอบเครื่องไว้ด้วย เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการเ พ่ิมประสิทธิภาพในการสร้ างให้ เกิดความ
เหมาะสมและใช้วัสดุได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
และมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ 

 

 

 

เครื่องหั่นต้นกล้วย 
ชัยวัฒน์  ต้นศรี และ วรายุทธ  เสริมสุข อาจารย์ที่ปรึกษา วิชาญ  ใจสุข 
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2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานรูปที่  
 

 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

รูปที่ 2 แบบด้านข้าง 

 

รูปที่ 4 แสดงการหั่นต้นกล้วย

 

รูปที่ 5 แสดงต้นกล้วยที่ผ่านการหั่น 

 

รูปที่  6  แสดงเครื่องหั่นต้นกล้วย 
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3.  ผลการทดลองใช้งานและการประเมินผลโครงการ 

3.1 ผลการทดลองใช้งาน 
จากการน าปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้

คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นไปใช้งานจริงพบว่า ปั๊มลมเคลื่อนที่
ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น  สามารถจัดเก็บลม
ลงในถังน้ ายาแอร์รถยนต์ได้โดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น
เป็นตัวปั๊มลมเข้าถัง สามารถปั๊มลมเข้าถังได้ที่ความดัน 7-
10 bar และสามารถเติมลมยางรถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์ได้  ทั้งยังมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน 
  จากการทดลองใช้ปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดย
ใช้ คอม เพรส เซอร์ ตู้ เ ย็ น เ ติ มลมรถจั ก ร ยานและ
รถจักรยานยนต์ สามารถเติมลมยางรถได้จริง และปั๊มลม
เคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นจ านวน 1 
ถัง สามารถเติมลมยางรถจักรยานได้ จ านวน  5 คัน ส่วน
รถจักรยานยนต์เติมลมได้จ านวน 3 คันต่อ 1 ถัง    ปั๊มลม
เคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นมีลักษณะ
เด่นดังต่อไปนี้ 

1) ลดเวลาในการปฏิบัติงานได้  
2) เคลื่อนย้ายสะดวกเก็บรักษาง่าย 
3) ประหยัดค่าใช้จ่าย 
4) สร้างประกอบง่ายไม่ซับซ้อน 
5) มีราคาถูก 
6) ใช้ในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดย่อม

ได ้
7) มีความปลอดภัยในการใช้งาน 

3.2 การประเมินผลโครงการ 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการท างาน 
2. น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข 
3. สรุปผลและประเมินผล 

 
 
 
 
 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุปผลที่ได้รับจากโครงการ 

โครงการวิชาชีพนี้เป็นการจัดท าปั๊มลมเคลื่อนที่
ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทดสอบการใช้งานในการเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆที่
ต้องการเติมลมยางรถจักรยานและจักรยานยนต์ได้สะดวก 
สามารถเติมลมเข้าถังใหม่อีกครั้งได้  เป็นสื่อการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาช่างยนต์ รวมถึงใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ
เพ่ือเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานที่ เกี่ยวข้อง
กับงานตัด ทางคณะผู้จัดท าโครงการวิชาชีพได้รับ
ประโยชน์จากการท างานดังนี้ 

1) ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการ
ส ร้ า ง ปั๊ ม ล ม เ ค ลื่ อ น ที่ ข น า ด เ ล็ ก โ ด ย ใ ช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น  

2) ได้รับความรู้ความเข้าใจในการตัดเหล็กและเชื่อม
โครงสร้างของปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น  

3) ได้รู้จักการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี 
4) ได้รับความรู้ในด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่าง

ถูกวิธี 
5) ได้รับความรู้ในเรื่องการบริหารและด าเนินการ

เบิก-จ่ายเงินในส่วนของโครงการ 
6) ได้รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะและรู้จักการพ่ึงพา

อาศัยซึ่งกันและกัน 
7) ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ือศึกษาเพ่ิมพูน

ความรู้   

4.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ในการท าโครงการครั้งนี้ สามารถดัดแปลงปรับปรุง

ปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์
ตู้เย็นให้มีประสิทธิภาพได้อีก  

2) หาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องเพ่ือใช้ใน
การพัฒนาต่อไป 

3) ติดตั้งวาล์วนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 
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4.3 การพัฒนาในอนาคต 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะผู้จัดท าหวังว่า

สิ่ ง ที่ ไ ด้ ศึ ก ษ า ปั๊ ม ล ม เ ค ลื่ อ น ที่ ข น า ด เ ล็ ก โ ด ย ใ ช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนี้   สามารถใช้งานได้สะดวก ไม่
ยุ่งยาก ตัดเหล็กได้อย่างเที่ยงตรง มีความปลอดภัยในการ
ใช้งาน แต่เมื่อมองความเป็นจริงแล้วยังมีข้อจ ากัดอีกมาก
ที่เป็นอุปสรรคต่อตัวโครงการนี้ อาทิเช่นเรื่องเวลาในการ
ปฏิบัติงาน  ดังนั้นสิ่งที่อยากจะพัฒนาต่อไปคือให้ปั๊มลม
เคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้ เย็นนี้สามารถ
ท างานได้หลายๆอย่าง ใช้งานได้รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัยในการท างานยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการประหยัดเวลา 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
รถจักรยานยนต์ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน

นับว่ามีความจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของคนเรา 
เนื่องจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่สามารถ
พาเราไปยังที่ที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเพ่ือให้ทัน
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ใ นส ถา นก า ร ณ์ เ ร่ ง ด่ ว น   ร ถย นต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ส่วนมากใช้ล้อหมุนให้เคลื่อนที่ไปได้ ล้อรถ
ส่วนใหญ่จะเป็นล้อยางสามารถเติมลมได้และต้องเติมลมให้
พอเหมาะสมกับความดันลมยางของรถ  แต่เมื่อใช้ไปนานๆ
ยางก็มีการสึกหรอ รั่วหรือลมยางของรถอ่อน เมื่อลมยางรถ
อ่อนหรือรั่วจะท าให้มีผลต่อการขับขี่และไม่ปลอดภัย
ส าหรับผู้ขับขี่ ฉะนั้นล้อรถจ าเป็นต้องได้รับการเติมลมให้
เหมาะสม ปั๊มลมที่สามารถเติมลมได้นั้นที่มีอยู่ในปัจจุบันก็
จะอยู่ตามอู่ซ่อมรถ ปั๊มน้ ามัน ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ซึ่ง
กระจายกันออกไปตามแหล่งชุมชนทั่วไป ปัญหาอย่างหนึ่ง
ที่พบคือปั๊มลมจะอยู่กับที่  ถ้าจ าเป็นต้องเติมลมเจ้าของรถ
จะต้องน ารถเข้าไปยังร้านที่มีปั๊มลมเพ่ือเติมลมรถของตัวเอง
ซึ่งอาจอยู่ห่างไกล และในสถานศึกษาก็เช่นกัน นักศึกษา
ต้องการเติมลมแต่ระยะทางของร้านเติมลมอยู่ห่างไกล และ
ในวิทยาลัยฯมีที่เดียวอยู่ที่สาขาวิชาช่างยนต์นักศึกษาบาง
คนไม่กล้าไปเติมลมและถังลมที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ คณะผู้จัดท าโครงการจึงเล็งเห็นความส าคัญ
ของปัญหานี้ คณะผู้จัดท าจึงได้จัดท าปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาด
เล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้ เย็นขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาที่
วิทยาลัยฯ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ตามท้องถิ่นสามารถหาได้ง่าย 
ถังเก็บลมก็จะใช้ถังน้ ายาแอร์เพราะมีขนาดเล็กกะทัดรัด 
และปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนี้
จะใช้วัสดุที่เหลือใช้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และยังสามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกมีความแข็งแรงทนทาน มีความ
ปลอดภัยต่อการใช้งานจริงและสามารถน าไปใช้นอก
สถานที่ได้ 

 

 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1  เพ่ือสร้างปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้

คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น 
 1.2.2  เพ่ือทดสอบการใช้งานได้จริง  
1.3 ขอบเขตของโครงการ 

1.3.1  สามารถใช้ในสถานประกอบการขนาดเล็ก 
1.3.2  ใช้ถังลมขนาดเล็กจากถังน้ ายาแอร์ 

1.4 ขั้นตอนวิธีการด าเนินการ 
1.4.1  ศึกษาหาข้อมูลและสภาพปัญหา/เสนอ

หัวข้อ  
1.4.2  ออกแบบและสร้างชิ้นงาน 
1.4.3  ทดสอบและเก็บข้อมูล 
1.4.4  ตรวจสอบแก้ไข  
1.4.5  สรุปผลการด าเนินงาน 
1.4.6  จัดท ารูปเล่ม 
 

2. วัสดุอุปกรณ์และข้ันตอนการทดลอง 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างปั๊ม
ลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น  และน า
ข้อมูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์และการออกแบบให้เกิด
ความเหมาะสมจากนั้นจึงด าเนินการสร้าง และได้มีการ
ออกแบบ การทดสอบเครื่องไว้ด้วย เพ่ือเป็นแนวทางในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างให้เกิดความเหมาะสมและใช้
วัสดุได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมีค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สุด และมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการ 

 

 

 

 

การพัฒนาชุดตัดหญ้า 
 คมกฤช ค าเกษ และ เอกนรินทร์ ผงชานันท์ อาจารย์ที่ปรึกษา ศิริวัฒน์ แวงดีสอน 
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2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานรูปที่  
 

 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 

รูปที่ 2 แบบด้านข้าง 

 

รูปที่ 4 แสดงการหั่นต้นกล้วย

 

รูปที่ 5 แสดงต้นกล้วยที่ผ่านการหั่น 

 

รูปที่  6  แสดงเครื่องหั่นต้นกล้วย 



 

 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

134 
 

3.  ผลการทดลองใช้งานและการประเมินผลโครงการ 

3.1 ผลการทดลองใช้งาน 
จากการน าปั๊ มลมเคลื่ อนที่ ขนาดเล็กโดยใช้

คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นไปใช้งานจริงพบว่า ปั๊มลมเคลื่อนที่
ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น  สามารถจัดเก็บลมลง
ในถังน้ ายาแอร์รถยนต์ได้โดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นเป็นตัว
ปั๊มลมเข้าถัง สามารถปั๊มลมเข้าถังได้ที่ความดัน 7-10 bar 
และสามารถเติมลมยางรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ได้  
ทั้งยังมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน 
  จากการทดลองใช้ปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นเติมลมรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ 
สามารถเติมลมยางรถได้จริง และปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็ก
โดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นจ านวน 1 ถัง สามารถเติมลม
ยางรถจักรยานได้ จ านวน  5 คัน ส่วนรถจักรยานยนต์เติม
ลมได้จ านวน 3 คันต่อ 1 ถัง    ปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็ก
โดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นมีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้ 

1) ลดเวลาในการปฏิบัติงานได้  
2) เคลื่อนย้ายสะดวกเก็บรักษาง่าย 
3) ประหยัดค่าใช้จ่าย 
4) สร้างประกอบง่ายไม่ซับซ้อน 
5) มีราคาถูก 
6) ใช้ในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดย่อม

ได ้
7) มีความปลอดภัยในการใช้งาน 

3.2 การประเมินผลโครงการ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการท างาน 
2. น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข 
3. สรุปผลและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุปผลที่ได้รับจากโครงการ 

โครงการวิชาชีพนี้ เป็นการจัดท าปั๊มลมเคลื่อนที่
ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทดสอบการใช้งานในการเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆที่
ต้องการเติมลมยางรถจักรยานและจักรยานยนต์ได้สะดวก 
สามารถเติมลมเข้าถังใหม่อีกครั้งได้  เป็นสื่อการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาช่างยนต์ รวมถึงใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ
เพ่ือเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานที่เกี่ยวข้องกับ
งานตัด ทางคณะผู้จัดท าโครงการวิชาชีพได้รับประโยชน์
จากการท างานดังนี ้

1) ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการ
สร้างปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์
ตู้เย็น  

2) ได้รับความรู้ความเข้าใจในการตัดเหล็กและเชื่อม
โครงสร้างของปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น  

3) ได้รู้จักการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี 
4) ได้รับความรู้ในด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่าง

ถูกวิธี 
5) ได้รับความรู้ในเรื่องการบริหารและด าเนินการเบิก-

จ่ายเงินในส่วนของโครงการ 
6) ได้รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะและรู้จักการพ่ึงพา

อาศัยซึ่งกันและกัน 
7) ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ือศึกษาเพ่ิมพูน

ความรู้   

4.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ในการท าโครงการครั้งนี้ สามารถดัดแปลงปรับปรุง

ปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น
ให้มีประสิทธิภาพได้อีก  

2) หาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาต่อไป 

3) ติดตั้งวาล์วนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 
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4.3 การพัฒนาในอนาคต 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะผู้จัดท าหวังว่าสิ่ง

ที่ได้ศึกษาปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์
ตู้เย็นนี้   สามารถใช้งานได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก ตัดเหล็กได้
อย่างเที่ยงตรง มีความปลอดภัยในการใช้งาน แต่เมื่อมอง
ความเป็นจริงแล้วยังมีข้อจ ากัดอีกมากที่เป็นอุปสรรคต่อตัว
โครงการนี้ อาทิเช่นเรื่องเวลาในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นสิ่งที่
อยากจะพัฒนาต่อไปคือให้ปั๊มลมเคลื่อนที่ขนาดเล็กโดยใช้
คอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนี้สามารถท างานได้หลายๆอย่าง ใช้
งานได้รวดเร็วและมีความปลอดภัยในการท างานยิ่งขึ้น เพ่ือ
เป็นการประหยัดเวลา 

 


