AP014
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ออกแบบและสรางเครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง) 2)
ศึกษาประสิทธิภาพเครื่องวัด 3 ระบบ (วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเครื่องวัด 3
ระบบ (วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง) และการทดสอบหาประสิทธิภาพโดยการทดลอง กลุมเปาหมายใชเครื่องวัด
3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง) ไดแกพนักงานบริษัทเอกชน โดยสถิติที่ใชไดแกคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว า 1) การออกแบบและสร า งเครื่ อ งวั ด 3 ระบบ(วั ด ฝุ น อุ ณ หภู มิ แสงสว า ง)
ประกอบดวย Arduino Uno R3 , เซ็นเซอรตรวจจับฝุนละออง, โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื่น, เซ็นเซอรวัด
ความเขมของแสง , จอแสดงผล LCD สามารถวัดคาฝุน อุณหภูมิและแสงสวางไดตามขอบเขตการวิจัยการหา
ประสิ ท ธิภาพโดยการทดลองปรากฎวา ใชง านได และการศึก ษาความพึ งพอใจของกลุม เปา หมาย พบว า
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.44 มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : อาดูโน ตัวตานทานที่แปรคาตามแสง เซนเซอรวัดอุณหภูมิ
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Abstract
This project has objectives 1) to design and build 3 measurement systems (dust
measurement, temperature, light) 2) to study the efficiency of 3 measuring devices (dust
measurement, temperature, light) 3) to study the satisfaction of 3 measurement systems
(dust measurement temperature, light) with experts assessing the efficiency of the trial and
the target group testing 3 measuring systems (measure dust, temperature, light). The
statistics used are: Mean and Standard Deviation
The results showed that 1) Design and build 3 measuring systems (dust measurement,
temperature, light) consisting of Arduino Uno R3, dust sensor,temperature and humidity
sensor module. , Light intensity sensor, LCD display can measure dust. Temperature and
light were determined according to research scope, efficacy by experimental showed that it
works and the study of the satisfaction of the target audience.,they are effective and usable.
The results of the satisfaction assessment of the 3 measuring systems (dust measurement,
temperature, light) showed that the overall score was averaged 4.44, with the highest level
of assessment results
Keyword : Arduino, Light Dependent Resistor, Sensor Measure Temperature
บทนํา
จากสถานการณปริมาณฝุนละอองในเขตกรุงเทพฯ เพิ่มสูงขึ้นเกินเกณฑมาตรฐาน ทําใหหลายหนวยงาน
มีการประกาศงดกิจกรรมกลางแจง และแนะนําใหประชาชนอยูในอาคารเพื่อความปลอดภัย ดังนั้น อากาศที่
หมุนเวียนอยูภายในอาคารมีความสําคัญมาก หากมีสารพิษปะปนอยู ยอมจะทําใหเกิดอันตรายตอผูที่อาศัยอยู
ภายในอาคารได ด า นคุ ณภาพอากาศและอาจมีป ริมาณสารมลพิ ษ สูง กวา ภายนอกอาคารถึง 100 เท า
โดยเฉพาะอาคารที่มีผูใชงานเปนจํานวนมาก เชน หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน โรงแรม และ โรงพยาบาล
ปญหาดังกลาวอาจนําไปสูการเกิดโรคที่เกิดจากการทํางานในอาคารที่เรียกกวา อาการปวยเหตุอาคาร (sick
building syndrom) ไดแก กลุมอาการทางตา จมูก ลําคอ ระบบหายใจสวนลาง ระบบประสาท ผิวหนัง
แสงสวาง เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สํา คัญ ตอการดําเนินชีวิตของทั้งมนุษย พื ช สัตว ซึ่งแสงสว า งจากดวง
อาทิตย เปน ทรัพ ยากรธรรมชาติที่ถูกสรรสรา งเพื่ อสิ่งมี ชีวิต โดยไมเ สียคาใชจ า ยใดๆ หากเราสามารถใช
ประโยชนจากแสงธรรมชาตินี้ไดอยางเหมาะสมมากที่สุด จะเปนการประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากที่เดียว แต
เราตางทราบกันดี แสงสวางจากธรรมชาตินี้จะหมดไปในชวงเวลากลางคืน เชนนี้เราจึงจําเปนตองพึ่งพาแสง
สว า งจากหลอดไฟฟา ดัง นั้ นการวางแผนการใช งานอย า งมีความรูความเขา ใจในการเลื อกใชแสงให เกิ ด
ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการประหยัดพลังงานอยา งไรก็ตามเราจําเปนตอง
เขาใจถึงประสิทธิภาพในการมองเห็นอยางชัดเจนถูกตอง นั้นจะตองเกิดความสบายในขณะที่ประกอบกิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน ไม ใหมีแสงสวา งมาก หรือนอยจนเกิดผลกระทบ เพราะในพื้ นที่ ใชงานมี แสงสวางที่นอย
เกินไป จะมีผลเสียตอสายตา ทําใหกลามเนื้อตาทํางานมากเกินไปจากการเพงมอง ทําใหเกิดการเมื่อยลาปวด
ตา มึนศีรษะ รวมถึงประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ในทางกลับกัน หากมี แสงสวา งที่มากเกินไป จะทําให
ผูทํา งานเกิดความไมสบายสายตา ปวด แสบตา มึนศีรษะ วิงเวียน และอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได รวมถึง

สงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานของเราลดลงหรืออาจเปนสาเหตุของโรคทางสายตาไดเชนเดียวกันแสงที่
เพียงพอกับการใชงานที่เหมาะสมทราบไดอยางไรวาพื้นที่ใชงานมีคาความสองสวางเพียงพอหรือไม โดยทั่วไป
เรามักจะรูสึกไดจากอาการแสบตาเมื่อมีแสงมากเกินไปหรือตองหรี่ตาเมื่อรูสึกวาพื้นที่นั้นๆ วา มีปริมาณนอย
เกินไป ซึ่งในปจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณเครื่องวัดแสงเรียกวา “Lux Meter” สํา หรับวัดความสวางเฉพาะ
ความเขมที่ปรากฏในสายตาของมนุษย โดยมีหนวยของการวัดความสวางเปน ลักซ (Lux) โดยทั่วไประดับแสง
กลางแจงจะอยูที่ประมาณ 10,000 ลักซ และจะมีระดับที่สมดุลแตกตางกันไปในแตละสถานที่ ดังนั้นเราควร
ใหความสําคัญและมั่นตรวจวัดคาความสองสวางใหมีคาแสงสวางเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนดไวเพื่อใหแตละ
วันในการทํางานของเราสามารถนั่งทํางานไดสบายตา [1]
อุณหภูมิก็มีความสําคัญที่จะตองทําการตรวจวัดอยางสม่ําเสมอเพราะไมงั้นอาจจะเกิดผลทําใหอุปกรณ
ทางการแพทยหรือยารักษาโรคตางๆเกิดการเสียหายได
ในการตรวจวัดคาฝุน PM 1.0 และ PM 2.5 และ PM 10 ตองใชจํานวนคนหนึ่งคนในการไปทําการตรวจวัดและ
วัดคา แสงสวางจํานวนหนึ่งคน และ อุณหภูมิ จํานวนหนึ่งคน ทั้งภายในโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย
และพื้นที่ปดกอสรางปรับปรุงเปนจํานวนที่ตองทําการตรวจวัดถึง38จุดจึงทําใหเกิดการคิดอยากจะแกไขปญหา
นี้โดยการทําเครื่องวัด 3 ระบบเพื่อที่จะไดลดจํานวนคนจากสามคนใหเหลือเพียงคนเดียวไดและอีกสองคนที่
เหลือก็สามารถแยกไปทํางานตามตารางงานที่หัวหนามอบหมายใหทําไดเสร็จไดรวดเร็วขึ้นในแตละวัน [2]
ดังนั้น จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดคาฝุน PM 1.0 และ PM 2.5 และ PM 10ทําใหผูวิจัยมีแนวคิดสรา ง
เครื่อ งวั ด 3 ระบบ ขึ้ น มาเพื่ อ ลดปริม าณคนที่ ม ากเกิ นไป อาจจะทํ า ให ง านตามแผนตารางล า ช า ไดจึ ง มี
จุดประสงคเพื่อใหลดปริมาณผูตรวจวัดคาตางๆใหเหลือเพียงคนเดียวได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและสรางเครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานเครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รวิ วรรณ ลิ้ม พิบูลย (2558) [2] ศึก ษาปริมาณฝุนละอองรวมและฝุน ละอองขนาดเล็ กกว า 10
ไมครอนในบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก โดยทําการเก็บตัวอยางในชวง 07.00น.–
15.00น. ของวันทําการในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนโดยเก็บตัวอยางในเขตพื้นที่การจราจรและการ
กอสรา งภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง 6 จุดคือบริเวณคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร,
บริเวณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร, บริเวณหอพักอาจารย, บริเวณตึกเอกาทศรถ, การกอสรางบริเวณ
หอสมุดและการกอสรางบริเวณระบบบําบัดน้ําเสียผลการศึกษาพบวาปริมาณฝุน ละอองรวมมีคา 0.208 –
0.417 ไมครอนตอลูกบาศกเมตรโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.316 ไมครอนตอลูกบาศกเมตร ซึ่งมี2 จุดที่มีคาเกิน
เกณฑมาตรฐานที่ก าหนดไวที่ 0.33 ไมครอนตอลูกบาศกเมตร ที่เวลา 24 ชั่วโมงคือบริเวณคณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตรและการสื่อสารและบริเวณหอพักอาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวรมีคา 0.347 ไมครอนตอลูกบาศก
เมตร มีคา 0.417 ไมครอนตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ สําหรับจุดเก็บตัวอยางในพื้นที่การกอสราง พบวามีคา
0.556 – 1.528 ไมครอนตอลูกบาศกเมตร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.042 ไมครอนตอลูกบาศกเมตรซึ่งมี 2 จุดที่
มีคาเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวที่ 0.33 ไมครอนตอลูกบาศกเมตร ที่เวลา 24 ชั่วโมงคือการกอสราง
บริเวณหอสมุดและการกอสรางบริเวณระบบบําบัดน้ําเสียมีคา 0.556ไมครอนตอลูกบาศกเมตร มีคา 1.528

ไมครอนตอลูกบาศกเมตร ตามลํา ดับสําหรับผลการศึกษาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนซึ่ง
ตรวจวัดในวันราชการพบวาจุดเก็บตัวอยา งของพื้นที่ที่มีการจราจรมีคา 13.89 – 41.67 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตรโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 29.52 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร โดยพบวามีคาไมเกินเกณฑมาตรฐาน
ของฝุนละอองขนาดเล็กกวา10ไมโครเมตรในบรรยากาศโดยทั่วไปที่ 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ที่เวลา
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงจุดเก็บตัวอยางของพื้นที่ที่มีการกอสรางมีคา 48.61- 83.33 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร โดย
มีคาเฉลี่ยเทา กับ 65.97 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวามีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานของฝุน PM10 ใน
บรรยากาศโดยทั่วไปที่ 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ที่เวลาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และผลการศึกษาปริมาณ
การจราจรพบวามีคาเฉลี่ยตอชั่วโมงเทากับ 354.35 PCU/HrsคิดเปนคาV/C Ratio เทากับ0.118 ซึ่งบงชี้วา
ระดับการใหบริการของถนน Level of Service (LOS) อยูในระดับ A คือ สถานภาพการจราจรเคลื่อนที่ไดดี
โดยไมมีการติดขัด
รจนา ประพาศพงษและคณะ (2558) [3]ไดศึกษาปริมาณฝุนละอองและปริมาณการจราจรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งในการศึกษาปริมาณฝุนละอองรวมหรือปริมาณฝุนละอองที่มีขนาดไมเกิน
100 ไมครอนลงมาและปริมาณฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน จะทําการเก็บตัวอยางแบบตอเนื่อง
24 ชั่วโมง ของวันที่ทางมหาลัยมีการเรียนการสอน โดยจะใชเครื่องเก็บตัวอยางอากาศชนิด High Volume
Air Sampler นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณการจราจรที่มี 30 การสัญจรในมหาลัยวิทยาราช
ภัฏมหาสารคาม โดยไดทําการเก็บตัวอยาง ทั้งหมด 5 จุด ไดแกจุดที่ 1 ประตูทางเขา-ออกมหาวิทยาลัย ฝง
อาคารคณะนิติศาสตร (อาคาร 33) จุดที่ 2 ดานขางอาคารสํานักงานครุศาสตร (อาคาร 7) จุดที่ 3 ดานขาง
สะพานหวยคะคาง ฝงอาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคาร 3) จุดที่ 4 ดานขางสนามอรุณปรีดีดิลก
(สนาม 3) จุดที่ 5 ประตูทางเขา-ออกมหาวิทยาลัย ฝงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)
นันทพร สุพันธนา และคณะ (2557) [4] ไดศึกษาปริมาณฝุนละอองและปริมาณการจราจรบริเวณ
หนาสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณฝุนละอองและ
ปริมาณการจราจรหนาสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยในการศึกษา 31 ปริมาณฝุนละอองได
ทําการตรวจวัดฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) และฝุนละอองรวม (TSP) ซึ่งไดทําการเก็บ
ตัวอยางตอเนื่อง 24 ชั่วโมง ติดตอกัน 2 วันในแตละพารามิเตอร ดวยเครื่อง High Volume Air Sampler ใน
สวนของการศึกษาปริมาณการจราจรเปนการนับ จํา นวนยานพาหนะที่มีเครื่องยนตทุกประเภทในชวงเวลา
เรงดวน (ชวงเชาเวลา 07.00–08.30 น. และชวงเย็นเวลา 15.00–16.30 น.) ของวันราชการ โดยมีสถานศึกษา
ที่ทําการเก็บตัวอยางจํานวน 7 ตํา แหนงไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมือง บริเวณ
หนาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา โรงเรียน
ผดุงนารีและวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
วรันดา สุสม (2555) [5] ใหความหมายวา ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยูในปริมาณที่สูงกวาระดับ
ปกติเปน เวลานานพอที่จ ะทํ า ใหเ กิดอันตรายแกมนุษ ย สัต ว พืช หรือทรั พ ย สิน ต า งๆ อาจเกิดขึ้น เองตาม
ธรรมชาติ เชน ฝุนละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว ไฟไหมปา เปนตน อากาศเสียที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติเปนอันตรายตอมนุษ ยนอยมากเพราะแหลงกํา เนิดอยูไกลและปริมาณที่เ ขา สูสภาพแวดลอมของ
มนุษยและสัตวมีนอย กรณีที่เกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแกมลพิษจากทอไอเสียของรถยนตจากโรงงาน
อุตสาหกรรม จากขบวนการผลิตจากกิจกรรมดานการเกษตร จากการระเหยของกาซบางชนิด ซึ่งเกิดจากขยะ
มูลฝอยและของเสีย เปนตน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2547) [6] ใหความหมายวา ภาวะของอากาศซึ่งมีสารเจือปนอยูใน
ปริมาณที่มากพอและเปนระยะเวลานานพอที่จะทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัยของมนุษย สัตว พืชและ

วัสดุตางๆ สารดังกลาวอาจเปนธาตุหรือสารประกอบ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทําของ
มนุษ ย หรืออาจอยูในรูปของกา ซ หยดของเหลว หรืออนุภาคของแข็งก็ไ ดพัฒนา มูล พฤกษ (2546) ให
ความหมายวา สภาวการณบรรยากาศกลางแจง มีสิ่งเจือปน (Contaminant) เชน ฝุนผง ไอควัน กาซตางๆ
(Gases) ละอองไอ (Mist) กลิ่น (Odors) ควัน (Smoke) ไอ (Vapor) ฯลฯ อยูในลักษณะปริมาณและ
ระยะเวลาที่นานพอที่จะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษยพืชหรือสัตวหรือทําลายทรัพยสินของ
มนุษยหรือสิ่งแวดลอมอื่นๆ
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง) ผูวิจัยไดดําเนินการ ตามลําดับดังตอไปนี้
1. ประชากร/กลุมตัวอยาง/กลุมเปาหมาย
กลุมเปา หมายเพื่อการประเมิ นความพึงพอใจ ไดแกก ลุมพนักงานชา งเทคนิค บ.พร อม เทคโน
เซอรวิส จํากัดหนวยงาน โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณยจํานวน 10 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
2.1 เครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)
2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ
2.2.2แบบบันทึกขอมูลการใชเครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)
2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ และ แบบสอบถาม ที่มีตอ เครื่องวัด 3 ระบบ
(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง) เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 11 ขอ
3.วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชเครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง) รายละเอียด ดังนี้
3.1เก็บรวบรวมขอมูล
3.2 จากแบบบันทึกขอมูล
3.3 นําแบบประเมินความพึงพอใจจากการใชเครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสว าง)
ใหแกกลุมตัวอยาง กลุมพนักงานชางเทคนิค บริษัท พรอม เทคโนเซอรวิส จํากัด หนวยงาน โรงพยาบาลศิริ
ราชปยมหาราชการุณยจํานวน 10 คน จากนั้นผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 ประสิทธิภาพเครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง) โดยผูเชี่ยวชาญ
4.2 เก็บขอมูลผลการทดลองใชเครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)
4.3 คาระดับ ความพึงพอใจของ กลุมพนังงานชางเทคนิค บริษัทพรอม เทคโนเซอรวิส จํากัดที่
ใช เครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง) จากคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวเปรียบเทียบกับเกณฑ
ในการแปลความ ดังนี้
1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม เห็นดวยอยูในระดับนอยที่สุด
1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม เห็นดวยอยูในระดับนอย
2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม เห็นดวยอยูในระดับปานกลาง
3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม เห็นดวยอยูในระดับ มาก
4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม เห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด

ผลการวิจัย
จากการวิจัยไดเครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)
1. เครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)

ภาพที่ 1 เครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)
ประกอบดวย Arduino Uno R3 , เซ็นเซอรตรวจจับฝุนละออง, โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื่น, เซ็นเซอร
วัดความเขมของแสง , จอแสดงผล LCD สามารถวัดคาฝุน
2. การทดสอบประสิทธิภาพของ เครื่องวัด 3 ระบบ (วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการตอวงจรวัดคาตางๆของ เครื่องวัด 3 ระบบ
(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)
ตารางที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของการตอวงจรเครื่องวัด 3 ระบบ (วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)
ผลการทดลอง

การตอวงจร

การตอวงจรวัดคาฝุนจํานวน 10 ครั้ง
การตอวงจรวัดคาอุณหภูมิจํานวน 10 ครั้ง
การตอวงจรวัดคาแสงสวางจํานวน 10 ครั้ง

ครั้งที่
1




ทํางานได
ครั้งที่ ครั้งที่
2
3
 
 
 

ทํางานไมได
ครั้งที่ ครั้งที่
4
5
 
 
 

จากตารางที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของการตอวงจรเครื่องวัด 3 ระบบ (วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)
สามารถตอทดลองการตอวงจรวัดคาฝุน การตอวงจรวัดคา อุณหภูมิ การตอวงจรวัดคา แสงสวางจํานวน 10
ครั้ง ไดตามขอบเขตของการวิจัย แสดงวามีประสิทธิภาพ

3. ผลการหาความพึงพอใจตอผูใชงานเครื่องวัด 3 ระบบ (วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)
ตารางที่ 2 ผลการหาความพึงพอใจตอผูใชงานเครื่องวัด 3 ระบบ (วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)

4.40 0.48
4.30 0.64

ระดับการ
ประเมิน
มาก
มาก

4.30 0.45

มาก

รายการประเมิน
วัสดุและอุปกรณที่นํามาติดตั้งมีความเหมาะสม
ความแข็งแรงของเครื่องวัด 3 ระบบ(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)
ความปลอดภัยในการใชงานเครื่องวัด 3 ระบบ
(วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)
ความปลอดภัยของวัสดุที่ใช
น้ําหนักของเครื่องวัด 3 ระบบมีความเหมาะสมตอการใชงาน
ขนาดของเครื่องวัด 3 ระบบมีความเหมาะสม
การแสดงผลของจอLCDชัดเจนเขาใจงาย
เครื่องวัด 3 ระบบสามารถดูแลและซอมแซมไดงาย
ความสะดวกสบายในการเคลือ่ นยาย
สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค
คาเฉลี่ย

S.D

4.60
4.30
4.30
4.60
4.50
4.30
4.80
4.44

0.48
0.90
0.45
0.48
0.50
0.90
0.40
0.18

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอเครื่องวั ด 3 ระบบ (วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง) พบวา
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.44 มีผลการประเมินในระดับมาก เมื่อจําแนกตามหัวขอ พบวาสามารถใชงานไดตาม
วัตถุประสงค โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.80 มีผลการประเมินอยูในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ เครื่องวัด 3
ระบบสามารถดูแ ลและซอ มแซมไดง า ย มี่ ค ะแนนคา เฉลี่ ย อยู ที่ 4.50 มี ผลการประเมิ น อยู ใ นระดับ มาก
ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. เครื่องวัด 3 ระบบ (วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง) ที่สรางขึ้น พบวา มีประสิทธิภาพตามที่ผูเชียว
ชาญใหคําแนะนํา และนําไปทดลองการใชงาน ทั้งนี้เพราะผูวิจัยไดศึกษาบริบทของกลุมตัวอยาง ที่ประกอบ
อาชีพพนักงานชางเทคนิค โดยสํา รวจ และวิเคราะห ความตองการ เครื่องมือ ของกลุม ตัวอยา งพบวาจาก
การศึกษาบริบทพบวา เครื่องมือที่ใชในอดีตผานมาถึงปจจุบันของอาชีพพนักงานชางเทคนิค ไดมีการพัฒนา
เทคโนโลยีตางๆ จนไดเครื่องมือและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ ไวใชในการปฏิบัติงาน
2. การที่ประสิทธิภาพของเครื่องวัด 3 ระบบ (วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง) นี้มีประสิทธิภาพตามที่ผู
เชีย วชาญได ใหคํา แนะนํา ทั้งนี้เปนเพราะการสรางเครื่ องวั ด 3 ระบบ (วั ดฝุน อุ ณหภูมิ แสงสว าง) ไดผาน
กระบวนการที่เปนระบบตามขั้นตอนที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กอนที่จะสรางอุปกรณให
มีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับงานวิจัย
3. การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยา ง มีความพึงพอใจตอเครื่องวัด 3 ระบบ (วัด
ฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง) ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูวิจัยไดออกแบบชิ้นงานใหมีขนาดพอเหมาะ และ

เลื อกใช วัส ดุที่คงทน ลดความเสี่ยงตออันตรายจากการใชเ ครื่อ งวั ด 3 ระบบ (วัด ฝุน อุณหภู มิ แสงสวา ง)
ในขณะปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบวา เครื่องวัด 3 ระบบ (วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)นี้มีประสิทธิภาพสูง
ตามเกณฑที่กําหนด และเมื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยาง เครื่องวัด 3 ระบบ (วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)สามารถ
พัฒนา ใหมีประสิทธิสูงขึ้นไปมากกวานี้ และนําไปทดลองใชกับหนวยงานอื่นๆเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
1.2เครื่องวัด 3 ระบบ (วัดฝุน อุณหภูมิ แสงสวาง)เปนเครื่องมือที่ผานการทดสอบ และหา
ประสิทธิภาพมาแลว เหมาะสมกับการนําไปใชกับอาชีพอื่นที่มีลักษณะการทํางานใกลเคียงกัน
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