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บทคัดย�อ 
 งานวิจัยน้ีวัตถุประสงค7เพ่ือสร4างและหาประสิทธิภาพของเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วย พี
แอลซีโดยดําเนินการสร4าง และประเมินค3าเพ่ือหาความเหมาะสมของเครื่องฯ ประชากรท่ีใช4ในการวิจัยคือ ผู4เช่ียวชาญ 20 
ท3านตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช4งานเครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัย คือเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ฯ ท่ีสร4าง
ข้ึนเพ่ือทดสอบการใช4งานจริงในการนับการตอกเสาเข็มเทียบความถูกต4องกับการนับของคน และแบบสอบถามความเหมาะสม
ของการใช4งาน  วิธีดําเนินการวิจัยหลังจากการสร4างเครื่องมือมีการประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือจากผู4เช่ียวชาญ โดย
การสาธิตการทํางานเปGนเวลา 90 นาทีเพ่ือเก็บรวบรวมข4อมูล จากน้ันนําข4อมูลมาวิเคราะห7 โดยใช4ค3าเฉลี่ยและค3าเบ่ียงเบน

มาตรฐานผลการวิจัย พบว3าเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ฯ มีความเหมาะสมในการนําไปใช4งานจริงในระดับมาก (x�= 4.42) ใน
การทดสอบระบบตรวจจับวัดแรงอัตราเร3งในระยะห3างระหว3างตัวตรวจจับกับเสาเข็มในระยะต3างๆตั้งแต30.50-5เมตร โดย
ทดสอบระยะต3าง ๆ ระยะละ 5 ครั้งรวม 50 ครั้ง พบว3าท่ีระยะ 0.50-4.50 เมตร สามารถตรวจจับการทํางานได4ถูกต4อง 100% 
แต3ในระยะห3าง 5 เมตร ถูกต4องเพียง 40% สําหรับการทดสอบการทํางานของตัวตรวจจับโฟโต4สวิตซ7 ท่ีระยะห3างต3าง ๆ ตั้งแต3 
1-10 เมตร จํานวน 50 ครั้งพบว3าท่ีระยะ 1-9 เมตรทํางานได4ถูกต4อง 100% แต3ในระยะห3าง 10 เมตร ถูกต4องเพียง 20% การ
นําเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ฯ ท่ีสร4างเสร็จสมบูรณ7ไปใช4กับการตอกเสาเข็มจริง จํานวน 60 ต4น พบว3าการทดลองมีความ
ถูกต4อง 100% ส3วนข4อเสนอแนะของผู4เช่ียวชาญคือเปGนนวัตกรรมด4านวิศวกรรมศาสตร7ท่ีดีมาก และควรพัฒนาเพ่ือเปGน
ต4นแบบสําหรับการพาณิชย7ต3อไป 

 
คําสําคัญ: เครื่องนับจํานวน โบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี, โบว7เคาท7, พีแอลซี 
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The Construction andPerformance of Counting the 
Pile Blow Count Controlled by PLC 
 
Chaiyos  Commee 
Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Industrial Technology, Loie Rajabhat University 

 
Abstract 
 This study aimed to construct and measure the performance of the pile blow count counting 
machine controlled by PLC, and assess its suitability. The participants of the study were 20 experts in 
building construction and pile-driven. The instruments of the study were the pile blow count counting 
machine controlled by PLC, and the suitability questionnaire. The performance of the counting machine 
was measure by comparing with people counting. For the suitability, the participants would see its 90 
minute of demonstration performance and measure its suitability. The data was analyzed using statistical 
method to see the suitability’s mean scores and standard deviation. The results revealed that the 

counting machine had high suitability (x� = 4.42) which meant it can be practically used. For the sensor 
system, it was assessed by measuring the performance at different distance between the accelerometer 
and pile ranged from 0.50 – 4.50 meters. Each distance was measured 5 times which was 50 times in 
total, and it showed that the sensor system was 100% accurate at 0.50 to 4.50 meters, but was 40% 
accurate at 5 meters. For the photo switch sensor, its performance was measured in different distance 
ranged from 1 to 10 meters. Each distance was measured 5 times which was 50 times in total. It showed 
that the photo switch system was 100% accurate at 1 to 9 meters, but was 20% accurate at 10 meters. 
Finally, the completed machine was tested at 100% accurate distance with 60 piles, and was examined 
and counted by the pile-driven experts. It showed a 100% accurate of its performance. Moreover, the 
experts suggested that it was the outstanding development of engineering skill, and it should be further 
developed to be the model for commerce. 

 
Keywords: The pile blow count counting machine controlled by PLC, blow count, PLC 
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1. บทนํา 
 จากเหตุการณ7ความเสียหายเน่ืองจากอาคารท่ีพักอาศัย
และสิ่งปลูกสร4างถล3มในประเทศไทย ได4สร4างความเสียหาย
ต3อชีวิตและทรัพย7สินอย3างมหาศาล โดยท่ีเหตุการณ7ตึกถล3ม
ท่ีสําคัญ ตัวอย3างเช3น ได4เกิดโศกนาฏกรรมเมื่อวันท่ี 13 
สิงหาคม 2536 อาคารโรงแรมรอยัลพลาซ3า จังหวัด
นครราชสีมาถล3ม ทําให4มีผู4เสียชีวิตถึง 137 คน และบาดเจ็บ
อีก 227 คน โดยท่ีการถล3มครั้งน้ีถือเปGน 1 ใน 5 ของความ
รุนแรงท่ีสุดในโลกรองจากการถล3มของห4างสรรพสินค4าซัมซุง 
ประเทศเกาหลีใต4เกิดวันท่ี 19  มิถุนายน 2538 ทําให4มี
ผู4 เสียชีวิตถึง 502 คน และการถล3มของตึกราพลาซ3า 
ประเทศบังคลาเทศ ท่ีทําให4มีผู4ชีวิตจํานวนยอดทะลุ 1,000 
คน เมื่อวันท่ี 24  เมษายน 2556 
 นอกจากเหตุการณ7อาคารท่ีพักอาศัยและสิ่งปลูกสร4าง
ถล3มดังกล3าว ยังมีเหตุการณ7ถล3มขณะกําลังก3อสร4างท่ีเกิดข้ึน
ในประเทศไทย ยกตัวอย3าง เช3นในวันท่ี 28  พฤศจิกายน  
2556 เกิดเหตุการณ7อาคารสูง 4 ช้ัน ซ่ึงกําลังก3อสร4าง ท่ี 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม3ถล3ม ทําให4มีผู4เสียชีวิตทันที 3 
คน และภายหลังมีผู4เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนอีก 3 คน ถัดมาในวันท่ี 
25 กุมภาพันธ7 2558 เกิดเหตุการณ7อาคารก3อสร4างโครงการ
สถาบันการแพทย7จักรีนฤบดินทร7  คณะแพทย7ศาสตร7 
มหาวิทยาลัยมหิดล อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 
ถล3มทําให4มีผู4เสียชีวิตถึง 10 คนและมีผู4บาดเจ็บอีกจํานวน
มากนอกจากน้ันยังมีเหตุการณ7อาคารพาณิชย7 U Place 
Condotel ความสูง 6 ช้ัน ท่ีซอยรังสิต คลองหก จังหวัด
ปทุมธานี เกิดพังถล3มในวันท่ี 11 สิงหาคม  2557 ส3งผลให4มี
ผู4เสียชีวิต 16 คนและเหตุการณ7อ่ืนๆอีกมากมายสอดคล4อง
กับสิทธิพล สุรอังกูรสุเมธ ประเวศ วรารัตน7และตุลา นพ
พันธ7 [1] วิจัยเรื่อง“อันตรายและมาตรการความปลอดภัยใน
งานเสาเข็มเจาะ” (Hazards & Safety In Bored Piling 
Works)  โดยศึกษาเก่ียวกับอันตรายจากเสาเข็มจากการ
ก3อสร4างประเภทต3าง ๆ เพ่ือให4องค7กรเก่ียวกับการก3อสร4าง
มาหามาตรการความปลอดภัยมาใช4เช3นเดียวกับ นรินทร7 
บุญเหลือและศรัญ¡ู พานชมพู [2] วิจัยเรื่อง “ความ
ปลอดภัยในงานตอกเสาเข็มแบบตุ4มกระแทก” (Study of 
Safety in Pile Driving by Dropped Hammer) ศึกษา
เก่ียวกับการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัยในการตอก

เสาเข็มโดยใช4เครื่องตอกเสาเข็มแบบตุ4มกระแทกการ
วางแผนงานความปลอดภัยในงานตอกเสาเข็มมีความสําคัญ
คือจะช3วยลดหรือปtองกันการเกิดสูญเสียได4 
 ท้ังน้ีพบว3าสาเหตุของการถล3มมีสาเหตุหลายประการ
โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ การวางรากฐานหรือ
การตอกเสาเข็มของอาคารใหม3ไม3ได4มาตรฐานน่ันเองซ่ึงจะ
เห็นได4ว3างานฐานรากโดยเฉพาะงานตอกเสาเข็มงานก3อสร4าง
เปGนส3วนท่ีสําคัญยิ่งท่ีต4องพึงระวังอย3างสูงในงานตอกเสาเข็ม
หากทําโดยประมาทจะส3งผลให4งานอ่ืน ๆ ล3าช4าและเกิด
ความเสียหายต3องานก3อสร4างอย3างมากดังคํากล3าวท่ีว3า “การ
วางฐานรากท่ีดี เสมือนงานได4เสร็จไปเกือบครึ่ง” น้ัน หาก
นํามาใช4กับงานตอกเสาเข็มแล4วจะส3งผลให4งานการก3อสร4าง
ท้ังหมดจะรุดหน4าไปได4อย3างรวดเร็วซ่ึงมีบุคคลพยายาม
แก4ปxญหาดังกล3าวโดยภัค ธีระแนวและศุภศิลป¢ กุลเม็ง [3] 
ได4ศึกษาและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร7สําหรับการ
ออกแบบฐานรากเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกําลัง
(Computer Program for Pile Footing Reinforced 
Concrete Design (Strength Design Method: SDM)) 
เพ่ือช3วยให4การคํานวณการออกแบบฐานรากเสาเข็ม
คอนกรีตเสริมเหล็กและรวมไปถึงการออกแบบเสาเข็ม
คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงให4มีความรวดเร็วและถูกต4อง
ยิ่งข้ึนซ่ึงโครงงานน้ีสําหรับการออกแบบฐานรากคอนกรีต
เสริมเหล็กจะยึดหลักตามมาตรฐาน ว.ส.ท.1008-38 พ.ศ.
2538 และสําหรับการออกแบบเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรงจะยึดหลักตาม มาตรฐาน มอก.396-2524เปGนหลัก
เปGนต4น 
 สาเหตุของการตอกเสาเข็มท่ีไม3ได4มาตรฐานเกิดจาก 2 
ปxจจัยหลักคือ 1) คุณภาพของตัวเสาเข็มเองโดยท่ีสาเหตุของ
การท่ีเสาเข็มไม3ได4คุณภาพเกิดจากสาเหตุหลายประการ
ดังน้ีคือ (1) การออกแบบไม3ถูกต4อง (2) การขนส3งเสาเข็ม 
(3) การควบคุมคุณภาพการผลิต และอายุของเสาเข็มท่ีไม3ได4
ตามกําหนดทําให4เกิดปxญหาดังน้ีคือเสาเข็มแตกร4าว หัว
เสาเข็มแตกหรือบ่ินและเหล็กเสริมรับแรงอัด (Prestressing 
Steel) ไม3ไปสุดท่ีปลายเสาเข็มทําให4เกิดแรงเค4น (Stress) 
มากเกินไปท่ีบริเวณหัวเสาเข็มสอดคล4องกับณรงค7 ทัศน
นิพันธ7 ทรงศักดิ์  วิสุทธิ พิทักษ7กุลและสุเมธ ประเวศวรา
รัตน7 [4] วิจัยเรื่องปxญหาในงานเสาเข็มเจาะท่ีเกิดจาก
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คุณภาพคอนกรีต (Problems in  Bored Piling Works 
Caused by Improper Concrete Mixed)ได4ศึกษา
เก่ียวกับปxญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีคอนกรีตจากกระบวนการผลิต
เสาเข็มเจาะซ่ึงระบุคุณสมบัติสําคัญของคอนกรีตท่ีจะใช4
สําหรับผลิตเสาเข็ม เช3นเดียวกับ ภัคพงศ7  ศรีวรรณวิทย7 นที 
รัตนชูวงค7 และจรุง หิรัญอ3อน [5] วิจัยเรื่องการควบคุม
คุณภาพเสาเข็มระบบเจาะแห4งโดยเครื่องเจาะแบบสามขา 
(Quality  Control of  Dry  Process Bored Piles 
Excavated by Tripod  Rig) 2) ปxญหาการตอกเสาเข็มเกิด
จากกระบวนการในการตอกเสาเข็มเกิดจากหลายสาเหตุ
ดังน้ีคือ (1) เสาเข็มเอียง (2) เสาเข็มหนีศูนย7 (3) เสาเข็ม
ไม3ได4 Tip มีสาเหตุมาจากไม3มีข4อมูลการสํารวจโครงสร4างดิน 
(Structure Subsurface Investigation) ซ่ึงสอดคล4องกับ
วีรพงษ7 ขวัญเซ3ง ก3อโชค จันทวรางกูร และสุทธิชาติ ศรลัมพ7 
[6] วิจัยเรื่องการควบคุมการตอกเสาเข็มตามหลักสมดุล
พลังงาน (Pile Driving Control by The principle of 
Energy Balance) เพ่ือควบคุมงานตอกเสาเข็มให4มีคุณภาพ 
 ในส3วนของคุณภาพของเสาเข็มน้ันสามารถแก4ไขได4โดย
การควบคุมกระบวนการผลิตให4มีคุณภาพและกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค4าท่ีได4มาตรฐานก3อนจําหน3ายสินค4า 
(Q.C.) ซ่ึงเปGนหน4าท่ีและความรับผิดชอบของผู4ผลิตสินค4า 
และสาเหตุท่ีสําคัญในการตอกเสาเข็มคือเสาเข็มไม3ได4โบว7
เคาท7 (Blow Count) เพราะต4องเก่ียวข4องกับท้ัง (1) 
ลักษณะของดินในบริเวณท่ีตอกเสาเข็ม (2) เครื่องมือสําหรับ
นับจํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็ม และ (3) ผู4ควบคุม
ในการตอกเสาเข็ม  พ้ืนท่ีของช้ันดินมีลักษณะเปลี่ยนแปลง
มากมีสาเหตุมาจากเกณฑ7ท่ีกําหนด (Criteria) ท่ีต3างกันส3วน
ใหญ3ท่ีมาจากไดนามิค ฟอร7มูลา (Dynamic Formula) และ
ความผิดปกติของช้ันดินท่ีไม3มีการเจาะนํา (Soil Boring) ใน
ส3วนของการควบคุมกระบวนการตอกเสาเข็มท่ีเกิดจาก ผู4
ควบคุมงานตอกเสาเข็มไม3มีประสิทธิภาพเน่ืองจากความ
ยากลําบากในการตอกเสาเข็มจากสิ่งรบกวนต3างๆเช3น การ
ตั้งศูนย7ของเสาเข็ม,ควันท่ีเกิดข้ึนจากการตอกเสาเข็ม,เสียง
ดังจากการตอกเสาเข็ม,ความร4อนของอากาศขณะตอก
เสาเข็ม,ความสั่นสะเทือนของดินในขณะตอกเสาเข็ม และ
สุดท4ายคือการขาดแคลนเครื่องมือในการตรวจสอบการนับ
จํานวนการตอกเสาเข็ม 10 ฟุตสุดท4ายท่ีเรียกว3า ลาสเทน

โบล7ว (Last Ten Blow) ท่ีได4มาตรฐาน โดยท่ีสาเหตุต3างๆ
เหล3าน้ีส3งผลให4การควบคุมการนับจํานวนครั้ง มีความคลาด
เคลื่อนส3งผลให4จํานวนโบล7วเคาท7ไม3ตรงตามท่ีต4องการส3งผล
ให4การทดสอบการรับนํ้าหนักของเสาเข็มท้ังการทดสอบแบบ
สเตติก (Static Pile Load Test) และการทดสอบแบบได
นามิค (Dynamic Load Test) ไม3ผ3าน  ส3งผลเสียทําให4ฐาน
รากของอาคารไม3แข็งแรงทําให4ต4องแก4ไขโดยการตอกเข็ม
แซมใหม3ทําให4เสียท้ังค3าใช4จ3ายและเวลาซ่ึงหากผลของการ
ตรวจสอบการรับนํ้าหนักไม3มีความน3าเ ช่ือถือและไม3มี
ประสิทธิภาพจะส3งผลต3อการรับนํ้าหนักของอาคารใน
อนาคตซ่ึงอาจเปGนสาเหตุหลักในการพังถล3มของตึกในท่ีสุด 
เครื่องมือท่ีใช4ตรวจสอบจํานวนครั้งของการตอกเสาเข็ม 10 
ฟุตสุดท4าย หรือลาสท7เทนโบล7วหรือโบว7เคาท7ของการตอก
เสาเข็มยังไม3เคยมีการผลิตในเชิงพาณิชย7 
 จากสภาพปxญหาท่ีกล3าวมา แนวทางท่ีผู4วิจัยนํามาใช4เพ่ือ
ปtองกันอันตรายท่ีเกิดกับชีวิตและทรัพย7สินในการตอก
เสาเข็มท่ีไม3ได4โบล7วเคาท7คือ การสร4างและหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องนับจํานวนการตอกเสาเข็มท่ีควบคุมด4วยพีแอลซี
โดยเครื่องมือท่ีสร4างข้ึนน้ีเปGน”นวัตกรรมใหม3”เน่ืองจากยัง
ไม3มีผู4ใดผลิตข้ึนมาใช4งานและจําหน3ายในเชิงพาณิชย7มาก3อน 
นอกจากใช4ในงานการตอกเสาเข็มแล4วยังสามารถใช4เปGน
เครื่องต4นแบบสําหรับผู4เรียนสําหรับนํามาใช4เปGนสื่อการเรียน
การสอนในรายวิชา โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร7 ใน
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟtาและ
อิเล็กทรอนิคส7 (วศ.บ) หรือบุคคลท่ีสนใจในการพัฒนาใน
การสร4างเ พ่ือจําหน3ายในเชิงพาณิชย7ในอนาคตต3อไป
สอดคล4องกับ สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน7 [7] การสร4างและหา
ประสิทธิภาพเครื่องอบแห4งข4าวเกรียบปลาเปGนการวิจัยและ
พัฒนาน วัตกรรม  มี วั ต ถุประสงค7 เ พ่ื อส ร4 า งและหา
ประสิทธิภาพเครื่องอบแห4งข4าวเกรียบปลา ผลของการวิจัย
สรุปได4ว3า เครื่องอบแห4งท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องด4านอุณหภูมิ และเวลา ในการอบอยู3ใน
เกณฑ7ดีเหมาะท่ีจะใช4สําหรับผู4ประกอบการอบแห4งข4าว
เกรียบปลาโดยท่ีเครื่องนับจํานวนการตอกเสาเข็มท่ีสร4างข้ึน
นอกจากจะสามารถนํามาใช4งานได4จริงทดแทนการทํางาน
ของม นุษย7 ไ ด4 อ ย3 า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพแล4 ว ยั ง จ ะ เ ปG น
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เครื่องต4นแบบของการพัฒนาเพ่ือใช4งานในเชิงพาณิชย7อย3าง
เต็มประสิทธิภาพต3อไป 
 

2. อุปกรณNและวิธีดําเนินการวิจัย 
 2.1 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีเปGนการวิจัยเชิงทดลองโดย
ท่ีผู4วิจัยได4ดําเนินการวิจัยตามวิธีการและลําดับข้ันตอนดังน้ี 

2.1.1 ศึกษาและรวบรวมข4อมูลเครื่องนับจํานวนโบว7
เคาท7 การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี 

2.1.2 ออกแบบโครงสร4างและเขียนแบบวงจรเครื่อง
นับจํานวนโบว7เคาท7 การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี 

2.1.3 ดําเนินการสร4างและทดลองเครื่องนับจํานวน
โบว7เคาท7 การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี 

2.1.4 กําหนดประชากรและกลุ3มตวัอย3าง 
2.1.5 สร4างเครื่องมือท่ีใช4ในงานวิจัย 
2.1.6 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข4อมูล 
2.1.7 การวิเคราะห7ข4อมลูและสรปุผล 

 2.2 เครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7 การตอกเสาเข็มควบคุม
ด4วยพีแอลซี 
 

 
 

ภาพท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของเครื่อง 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงรายการอุปกรณ7เครื่อง 
 
 

 
ภาพท่ี 3 ภาพส3วนประกอบของเครื่อง 

 

 เครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุม
ด4วยพีแอลซีซึ่งมีอุปกรณ7ทําหน4าท่ีต3างๆ ดังน้ี 
 1. คอมพิวเตอร7ใช4สําหรับปtอนโปรแกรม, มอนิเตอร7
โปรแกรมและควบคุมการทํางานของพีแอลซี 
 2. พีแอลซีใช4สําหรับรับโปรแกรมควบคุมการทํางานจาก
เครื่องคอมพิวเตอร7สัญญาณจากอินพุทจากเซนเซอร7วัดแรง
อัตราเร3งพรอกชิมิตี้สวิตซ7และโฟโต4สวิตซ7มาประมวลผลตาม
เง่ือนไขของโปรแกรมการทํางานของเครื่องแล4วส3งสัญาณ
ออกทางเอาท7พุท 
 3. โวลลุ3มปรับความไวของเซนเซอร7วัดแรงอัตราเร3งใช4
สําหรับปรับแต3งความไวเซนเซอร7 วัดแรงอัตราเร3งให4
เหมาะสมกับการทํางานของเครื่อง 
 4. อินพุทยูนิตของเครื่องฯ ใช4สําหรับเช่ือมต3อกับพีแอลซี 
 5. ปลั๊กไฟ 220โวลต7เอซี. ใช4สําหรับเปGนไฟจ3ายให4กับพี
แอลซีและคอมพิวเตอร7 
 6. เอาท7พุทยูนิตของเครื่องฯ ใช4สําหรับเช่ือมต3อกับพี
แอลซี 
 7. พรอกชิมิตี้สวิตซ7ใช4สําหรับตรวจจับการตอกเสาเข็มใน
ส3วนท่ีมีด4ามจับเปGนเหล็กในกรณีท่ีเซนเซอร7วัดแรงอัตราเร3งมี
ปxญหานับไม3ครบ 
 8. เซนเซอร7วัดแรงอัตราเร3งใช4สําหรับตรวจจับการ
สั่นสะเทือนขณะตอกเสาเข็ม 
 9. โฟโต4สวิตซ7 (Photo Switch) พร4อมขาตั้งระดับใช4
สําหรับการตรวจจับระดับของแต3ละฟุตของ10 ฟุตสุดท4าย
ของการตอกเสาเข็มท่ีเส4นเครื่องหมายกําหนดไว4บนเสาเข็ม
สําหรับการทํางานครั้งละ 1 ฟุต 
 10. ไฟเตือน (Warning Light) ใช4สําหรับเตือนเมื่อการ
ตอกได4ระดับท่ีต4องการหรือตามเง่ือนไขท่ีตั้งค3าไว4 
 11. เคาท7เตอร7 นับจํานวนการตอกเสาเข็ม 
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3. ผลและการอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค7เพ่ือสร4างเครื่องนับจํานวนโบว7
เคาท7 การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี โดยท่ีผู4วิจัยได4
สร4างเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7 การตอกเสาเข็มควบคุมด4วย
พีแอลซี  แล4วนําไปทดสอบประสิทธิภาพการทํางานตาม
รายการในตารางการทดสอบก3อนจากน้ันจึงนําไปทดลอง
การทํางานกับการตอกเสาเข็มจริง จํานวน 60 ต4น  และเก็บ
รวบรวมข4อมูลจากผู4เช่ียวชาญในเรื่องการประเมินความ
เหมาะสมทางกายภาพของเครื่อง   จากน้ันผู4 วิ จัยได4
ดําเนินการวิเคราะห7ข4อมูล และอธิบายผลต3อไปโดยมีลําดับ
การทดสอบและทดลองการทํางานของเครื่องนับจํานวนโบว7
เคาท7 การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี ดังต3อไปน้ี คือ1) 
ทดสอบการทํางานของอุปกรณ7ตรวจจับเซนเซอร7วัดแรง
อัตราเร3ง (Accelerometer)2) ทดสอบการทํางานของตัวรับ
สัญญาณของโฟโต4สวิตซ7 (Photo Switch) 3) ทดลองการ
ทํางานของเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7การตอกเสาเข็ม
ควบคุมด4วยพีแอลซี 
 
ตารางท่ี 1 การทดสอบการนับด4วยเซนเซอร7วัดแรงอัตราเร3ง 
(Accelerometer) ท่ีระยะห3างต3างๆ 

การ
ทดลอง
คร้ังท่ี 

จํานวน
การตอก 

ระยะห�าง
เซนเซอรN
กับเสาเข็ม 

(เมตร) 

จํานวน
ที่นับได� 

สรุป 

ได� ไม�ได� 

1 50 0.50 50 �  

2 50 1 50 �  

3 50 1.50 50 �  

4 50 2 50 �  

5 50 2.50 50 �  

6 50 3 50 �  

7 50 3.50 50 �  

8 50 4 50 �  

9 50 4.50 50 �  

10 50 5 20  � 
รวม 500  470 450 50 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบการรับสัญญาณของโฟโต4
สวิตซ7 (Photo Switch) 

การทดลอง
คร้ังท่ี 

ระยะห�างเซนเซอรN
กับเสาเข็ม 

(เมตร) 

ผลการ
ทํางาน 

สรุป 

ได� ไม�ได� 

1 1 ผ3าน �  

2 2 ผ3าน �  

3 3 ผ3าน �  

4 4 ผ3าน �  

5 5 ผ3าน �  

6 6 ผ3าน �  

7 7 ผ3าน �  

8 8 ผ3าน �  

9 9 ผ3าน �  

10 10 ไม3ผ3าน  � 
รวม 10 ผ3าน 9 1 

 

 การทดลองการนับด4วยเซนเซอร7 วัดแรงอัตราเร3 ง 
(Accelerometer) ผลการทดลองครั้งท่ี 1 และ 2 ไม3
สามารถนับจํานวนการตอกเสาเข็มได4ตามเง่ือนไข ได4ทําการ
ปรับค3าไวเบรช่ัน (Vibration) ให4มีค3าอยู3ในขอบเขต
ประมาณ 25 แล4วทําการทดลอง โดยท่ีผลการทดลองเปGนไป
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
 สรุปผลการทดสอบ:  ผลการทดสอบสามารถตรวจเช็ค
ระดับได4 ตามท่ีออกแบบไว4 การทดสอบการรับสัญญาณ
ของโฟโต4สวิตซ7 คิดเปGน 100 % 
 

ตารางท่ี 3 ตัวอย3างตารางการทดลองการตอกเสาเข็มจริง
ต4นท่ี1-5 (จาก 60 ต4น) 

ต4นท่ี 1 2 3 4 5 

จํา
นว

นค
รั้ง

ที่ต
อก

นับ
ต3อ

 3
0 

ซม
. 

คว
าม

ยา
วเส

าเข
็มเ

หนื
อ

พื้น
ดิน

 , 
ม.

 

คน
 

เค
รื่อ

ง 

คน
 

เค
รื่อ

ง 
คน

 

เค
รื่อ

ง 

คน
 

เค
รื่อ

ง 

คน
 

เค
รื่อ

ง 

ฟุต
ที่ 
1 2.70 - 3.00 28 28 29 29 39 39 38 38 35 35 

2 2.40 - 2.70 35 35 32 32 48 48 48 48 39 39 

3 2.10 - 2.40 41 41 39 39 57 57 59 59 42 42 

4 1.80 - 2.10 47 47 48 48 66 66 70 70 46 46 

5 1.50 - 1.80 52 52 59 59     50 50 

6 1.20 - 1.50 63 62 67 67     59 59 

7 0.90 - 1.20         66 66 

8 0.60 - 0.90           

9 0.30 - 0.60           

10 0.00 - 0.30           

ผลการทดลอง  �  �  �  �  � 
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 สรุปผลการทดลอง: ผลการทดลองเปGนไปตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว4 คิดเปGนค3าเฉลี่ย การนับการตอกเสาเข็มคิดเปGน 
100 % 
3.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองนับจํานวน
โบวNเคาทNของการตอกเสาเข็มควบคุมด�วยพีแอลซี 
 ผลจากการสาธิตการใช4งานเพ่ือประเมินความเหมาะสม
ท้ังหมด 20 ฉบับ ได4เสนอในรูปแบบของแผนภูมิประกอบคํา
บรรยายโดยแบ3งผลการประเมินความเหมาะสมออกเปGน 2 
ตอน ดังต3อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห7ผลแบบประเมินความเหมาะสมของ
เครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ฯ 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห7ข4อเสนอแนะอ่ืนๆ ของผู4เช่ียวชาญท่ี
มีต3อเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ฯ 
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหNข�อมูลความเหมาะสมของเคร่ือง
นับจํานวนโบวNเคาทNของการตอกเสาเข็มควบคุมด�วยพี
แอลซี ค�าเฉลี่ยและค�า S.D.  

 
 

ภาพท่ี 4 ความเหมาะสมของเครือ่งฯ 
 1. การออกแบบเครื่องนับจํานวนฯ 
 2. วัสดุท่ีใช4ในการผลิตมีอยู3ท่ัวไปหาได4ง3าย 
 3. ความเหมาะสมในการจัดตําแหน3งอุปกรณ7ต3างๆ 
 4. ความแข็งแรง ทนทาน ของช้ินส3วนอุปกรณ7 
 5. ความสะดวกในการควบคุมการทํางานของเครื่อง 
 6. ความปลอดภัยในการใช4งาน 
 7. การแจ4งเตือนเมื่อครบจํานวนมีความเหมาะสม 
 8. ความสะดวกในการติดตั้งและการใช4งาน 
 9. ความสะดวกในการเคลื่อนย4ายและการเก็บรักษา 
 10. ความเหมาะสมในการเปGนต4นแบบเพ่ือพัฒนาต3อ
ยอด 
 11. ความสมบูรณ7ของเครื่องฯ 

 จากภาพท่ี   4  ระดับค3าเฉลี่ยความเหมาะสมของเครื่อง
นับจํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี
มีค3าเฉลี่ยสูงสุด 4.78 และต่ําสุด 4.10 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ7 ท่ี กําหนดคืออยู3 ระหว3างมากถึงมากท่ีสุดโดยมี
รายละเอียดดังต3อไปน้ี 
 ระดับมากได4แก3  การออกแบบเครื่องนับจํานวนโบว7
เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีมีค3าเฉลี่ย 4.44 
วัสดุท่ีใช4ในการผลิตมีอยู3 ท่ัวไปหาได4ง3ายมีค3าเฉลี่ย 4.39 
ความแข็งแรง ทนทาน ของช้ินส3วนอุปกรณ7มีค3าเฉลี่ย 4.33 
ความสะดวกในการควบคุมการทํางานของเครื่องฯมีค3าเฉลี่ย 
4.28 มีความสะดวกในการเคลื่อนย4ายเก็บการเก็บรักษามี
ค3าเฉลี่ย 4.11 ความเหมาะสมในการใช4เปGนสื่อการสอน มี
ค3าเฉลี่ย 4.28 ความสมบูรณ7ของเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7
ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีมีค3าเฉลี่ย 4.11      
 ระดับมากท่ีสุดได4แก3 ความสะดวกในการติดตั้งและการ
ใช4งานมีค3าเฉลี่ย 4.83 ความปลอดภัยในการใช4งานมีค3าเฉลี่ย 
4.78  สามารถดึงดูดความสนใจของผู4เรียนได4มีค3าเฉลี่ย 
4.56 ความเหมาะสมในการจัดตําแหน3งอุปกรณ7ต3างๆ มี
ค3าเฉลี่ย 4.50 
 สรุปความเหมาะสมของเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของ
การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีโดยรวมมีค3าเฉลี่ยเท3ากับ 
4.42 เมื่อเทียบกับเกณฑ7ท่ีกําหนดไว4อยู3ในเกณฑ7มาก ซ่ึง
หมายความว3าเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็ม
ควบคุมด4วยพีแอลซีท่ีผู4วิจัยสร4างข้ึนมีความเหมาะสมในการ
นําไปใช4งานจริงในการนับการตอกเสาเข็มมาก 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหNแบบประเมินข�อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีต�อเคร่ืองฯมีดังนี้ 
 1. ควรจัดทําคู3มือประกอบการใช4งาน 
 2. เปGนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร7ประยุกต7ท่ีดี
มาก และควรมีการพัฒนาเพ่ือเปGนต4นแบบสําหรับการ
พาณิชย7ต3อไป 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดสอบและทดลองใช4เครื่องนับจํานวนโบว7
เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีได4มีการ
ทดสอบระบบตรวจจับ (Sensor) โดยทดสอบการทํางาน
ของตัวตรวจจับวัดแรงอัตราเร3งท่ีการวางในระยะห3าง
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ระหว3างตัวตรวจจับกับเสาเข็มในระยะต3างๆ ตั้งแต3 0.50-5 
เมตรโดยทดสอบระยะละ5 ครั้งรวม 50 ครั้ง พบว3า ระยะ 
0.50-4.50 เมตร สามารถตรวจจับการทํางานได4ถูกต4อง 100 
% สําหรับในระยะห3าง 5 เมตรสามารถตรวจจับความ
ถูกต4อง 40% สําหรับการทดสอบการทํางานของตัว
ตรวจจับโฟโต4สวิตซ7 โดยการทดสอบการตรวจจับความ
ถูกต4องของการทํางานท่ีระยะห3างต3างๆ ตั้งแต3 1-10 เมตร 
ระยะละ 5 ครั้ง จํานวน 50 ครั้ง พบว3าการทดสอบท่ีระยะ 
1-9 เมตร ทํางานถูกต4อง 100% แต3ในระยะห3าง 10 เมตร 
ทํางานได4ถูกต4อง 20% ในการทดลองการนําเครื่องนับ
จํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีท่ี
สร4างแล4วไปทดลองใช4กับการตอกเสาเข็มจริงโดยตั้งตัว
ตรวจจับในระยะท่ีทํางานในในระยะท่ีถูกต4อง 100% 
จํานวน 60 ต4น โดยการตรวจสอบกับการนับโดยช3างเทคนิค
ท่ีมีความเช่ียวชาญในการตอกเสาเข็ม พบว3าการทดลองมี
ความถูกต4อง 99.66% และมีการแจ4งเตือนด4วยเสียงและ
สัญญาณไซเรนได4ถูกต4องแม3นยําหลังจากครบจํานวนท่ีตั้งค3า
ไว4 และในการทดลองทุกครั้งสามารถมอนิเตอร7การทํางาน
ของโปรแกรมได4ตลอดเวลาพร4อมท้ังสามารถเปลี่ยนแปลง
จํานวนการตั้งค3าของจํานวนครั้งของการเตือนได4ระหว3างการ
ทํางานได4 
 จากการทดลองใช4เครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของการ
ตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี พบว3าสามารถทําได4ตาม
เกณฑ7ท่ีตั้งไว4 ในส3วนของการประเมินความเหมาะสมของ
เครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพี
แอลซีครั้งน้ี  มีผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องดังน้ี 
 ระดับค3าเฉลี่ยความเหมาะสมของเครื่องมีค3าเฉลี่ยสูงสุด 
4.78 และต่ําสุด 4.10 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ7ท่ีกําหนด
คืออยู3ระหว3างมากถึงมากท่ีสุดโดยมีรายละเอียดดังต3อไปน้ี 
 ระดับมากได4แก3  การออกแบบเครื่องนับจํานวนโบว7
เคาท7ของการตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี มีค3าเฉลี่ย 
4.44 วัสดุท่ีใช4ในการผลิตมีอยู3ท่ัวไปหาได4ง3ายมีค3าเฉลี่ย 4.39 
ความแข็งแรง ทนทาน ของช้ินส3วนอุปกรณ7มีค3าเฉลี่ย 4.33 
ความสะดวกในการควบคุมการทํางานของเครื่องมีค3าเฉลี่ย 
4.28 ความสะดวกในการเคลื่อนย4ายเก็บรักษามีค3าเฉลี่ย 
4.11 ความเหมาะสมในการใช4งานจริงในการตอกเสาเข็ม มี

ค3าเฉลี่ย 4.28 ความสมบูรณ7ของเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7 
การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีมีค3าเฉลี่ย 4.11 
 สรุปความเหมาะสมของเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของ
การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีโดยรวมมีค3าเฉลี่ยเท3ากับ 
4.42 เมื่อเทียบกับเกณฑ7 ท่ี กําหนดไว4อยู3 ในเกณฑ7มาก 
สามารถสรุปความเหมาะสมโดยรวมมีค3าเฉลี่ยเท3ากับ 4.42 
เมื่ อ เ ทียบกับเกณฑ7 ท่ี กํ าหนดไว4อยู3 ใน เกณฑ7มาก ซ่ึ ง
หมายความว3าเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7ของการตอกเสาเข็ม
ควบคุมด4วยพีแอลซีท่ีผู4วิจัยสร4างข้ึนมีความเหมาะสมในการ
นําไปใช4งานจริงในการนับการตอกเสาเข็มในระดับมาก 
 ระดับมากท่ีสุดได4แก3 มีความสะดวกในการติดตั้งและ
การใช4งานมีค3าเฉลี่ย 4.83 มีความปลอดภัยในการใช4งานมี
ค3าเฉลี่ย 4.78  สามารถดึงดูดความสนใจของผู4เรียนได4มี
ค3าเฉลี่ย 4.56 ความเหมาะสมในการจัดตําแหน3งอุปกรณ7
ต3างๆ มีค3าเฉลี่ย 4.50 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห7แบบประเมินข4อเสนอแนะ
อ่ืนๆ ของผู4เช่ียวชาญท่ีมีต3อเครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7 การ
ตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซี 
 เปGนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร7ประยุกต7ท่ีดีมาก 
และควรมีการพัฒนาต3อยอดเพ่ือเปGนต4นแบบสําหรับการ
พาณิชย7ต3อไป 
 

5. ข�อเสนอแนะ  
 ข4อเสนอแนะจากการสร4าง เครื่องนับจํานวนโบว7เคาท7 
การตอกเสาเข็มควบคุมด4วยพีแอลซีพบว3ามีจุดท่ีต4องพัฒนา
ปรับปรุงให4ดียิ่งข้ึนดังต3อไปน้ี 
 5.1 ควรจะมีการเพ่ิมเติมในส3วนของสูตรการคํานวณ 
เก่ียวกับการตอกเสาเข็ม ในการพัฒนาครั้งต3อไป 
 5.2 ควรจะมีการเพ่ิมฟxงก7ชันของการนับการตอกเสาเข็ม
เพ่ือให4ใช4งานทดแทนบุคลากรในการทํางานต3อไปในอนาคต 
 5.3 ควรจะมีการพัฒนาให4มีลักษณะการใช4งานได4อย3าง
หลากหลายในอนาคต 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัวของผู4วิจัย ท่ีได4ให4
กําลังใจในทุกด4านตลอดมา และคณะครู อาจารย7ของผู4วิจัย
ท้ังในอดีตและปxจจุบันทุกท3าน ซ่ึงกรุณาให4ความรู4 คําแนะนํา 
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และคําปรึกษา พร4อมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ เ ล ย  ท่ี อุ ด ห นุ น ทุ น วิ จั ย ใ น ค รั้ ง น้ี   ผู4 วิ จั ย
ขอขอบพระคุณไว4  ณ โอกาส น้ี  ความดี ท่ี เ กิด ข้ึนใน
ผลงานวิจัยฉบับน้ีผู4วิจัยขอมอบแด3มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ซ่ึงเปGนต4นสังกัดของผู4วิจัยและผู4มีส3วนร3วมทุกท3าน 
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