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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อออกแบบและสรางชุดสาธิตหุนยนตรับ - สงของเดินตาม
เสน 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดสาธิตหุนยนตรับ – สงของเดินตามเสน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชชุดสาธิตหุนยนตรับ – สงของเดินตามเสน ขอบเขตของการวิจัย ไดแก ดานเนื้อหา ออกแบบ
และสรางชุดสาธิตหุนยนตรับ - สงของเดินตามเสน ศึกษาประสิทธิภาพโดยการทดลองการใชงานมี
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดสาธิตหุนยนตรับ - สงของเดินตามเสน ดาน
กลุมเปาหมาย คือ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน  10 คน  ระยะเวลาในการวิจัย เดือน พ.ค. 2565 
ถึง เดือน ก.พ. 2566 สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 จากการวิจัยพบวา 1. การออกแบบและสรางชุดสาธิตหุนยนตรับ - สงของเดินตามเสนบร
สามารถใชงานได 2. การศึกษาประสิทธิภาพชุดสาธิตหุนยนตรับ – สงของเดินตามเสน มี
ประสิทธิภาพ สามารถใชงานได 3. การศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดสาธิตหุนยนตรับ – สงของเดิน
ตามเสนอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยรวม 4.57(SD=0.66) 
 

คําสําคัญ : ชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน, บอรด Arduino ,เซนเซอร 
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Abstract   
 Research objectives The objectives of this research are 1) to design and build 

a walking robot demonstration kit, 2) to study the performance of the line-walking 

robot demonstration kit 3) to study the performance of the walk-in robot 

demonstration kit. To study the user satisfaction of the shuttle robot demonstration 

kit along the lines (scope of research). The scope of research is divided into 3 areas: 

1) content scope, 1.1) designing and building demonstration kits for walking 

robotsalong the lines, 1.2) designing and building demonstration kits for walking 

robots along the lines. 1.3) Study the user satisfaction of the robotic demonstration 

kits along the lines) The target audience scope is 10 employees of private companies 

and 3) time horizons, research period, May 2022 to February 2023 (statistics used in 

research). (Findings)  

 The research showed that 1) designing and building line-based robot 

demonstration kits is the most appropriate and feasible, 2) performance studies of 

line-based walking robot demonstration kits are at the highest level, 3) user 

satisfaction studies of line-based robot demonstration kits are at the highest level 

have mean is 4.57(SD=0.66) 
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บทนาํ 
 หุนยนตเคลื่อนที่เปนหุนยนตที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่ดี โดยเคลื่อนท่ีดวยรถยนต 

หรือ แพลตฟอรม และติดตั้งระบบหัวรถจักรกลิ้ง (rolling locomotive system) หุนยนตจําพวกนี้

เคลื่อนท่ีไดโดยการควบคุมระยะไกล หรือ จากขอมูลเซนเซอรที่ตรวจจับจากสภาพแวดลอม หุนยนต

เหลานี้สรางประสิทธิภาพในการขนสงชิ้นสวนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในหวงโซการผลิต นําโดยแทร็ก 

materialized ผานการแผรังสีแมเหล็กไฟฟาจากระบบวงจรฝงตัวในพื้นดินหรือผานแบนดท่ีตรวจจับ

ขอมูลดวยโฟโตอิเล็กทริก หุนยนตจําพวกนี้สามารถหลบสิ่งกีดขวางและมีความฉลาดสูง 

      หุนยนตมีสวนประกอบทางไฟฟาสําหรับการใหพลังงานขับเคลื่อนและควบคุมกลไกภายใน 

อาทิ หุนยนตตีนตะขาบตองมีแหลงพลังงานเพื่อที่จะเคล่ือนที่ พลังงานท่ีวาอยูในรูปของไฟฟาที่วิ่งผาน

สายลวดไฟฟา มีตนกําเนิดจากแบตเตอรรี่ เปนวงจรไฟฟาอยางงาย แมแตเครื่องจักรที่ใชนํ้ามันก็ยัง

ตองใชกระแสไฟฟาในการทําใหเกิดกระบวนการสันดาป เปนสาเหตุท่ีวาทําไปเครื่องจักรที่ใชน้ํามัน

อยางรถยนต ถึงตองมีแบตเตอรรี่ ในดานไฟฟาของหุนยนตมีประโยชนในการเคลื่อนที่ (โดยใช

มอเตอร), การตรวจจับเซนเซอร (เมื่อมีการวัดสัญญาณทางไฟฟา อาทิ ความรอน, เสียง, พิกัด และ

สถานะพลังงาน) และการควบคุม (หุนยนตใชพลังงานไฟฟาเพื่อทําใหมอเตอรและเซนเซอรมีการ

ทํางาน) 

      ดานโปรแกรม: หุนยนตตองมีการใชภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในการทํางาน โปรแกรมคือ
วิธีการที่หุนยนตตัดสินใจวาจะทําอะไร อยางไร เมื่อไหร ยกตัวอยางเชน ในหุนยนตตีนตะขาบ การที่
หุนยนตจะเคลื่อนที่ผานถนนลูกรังอาจตองมีการปรับโครงสรางเครื่องกลและรับพลังงานในปริมาณที่
เหมาะสมจากแบตเตอรรี่  แตหุนยนตจะไมมีการขยับเขยื้อนเลยหากไมมีการโปรแกรมมันให
เคลื่อนไหว โปรแกรมคือหัวใจสําคัญของหุนยนต หุนยนตอาจมีโครงสรางและวงจรไฟฟาที่ดีเยี่ยม แต
หากโปรแกรมของหุนยนตมีการออกแบบสั่งการที่ไมมีประสิทธิภาพ งานท่ีหุนยนตทําไดจะไมสัมฤทธิ์
ผลตามที่คาดหมาย โปรแกรมควบคุมระยะไกลมีคําสั่งท่ีติดตั้งไวและจะทํางานเมื่อไดรับสัญญาณจาก
แหลงควบคุม อาทิ มนุษยท่ีควบคุมอุปกรณรีโมทคอนโทรล เครื่องมือที่ถูกควบคุมโดยมนุษยจะถูก
มองวาเปนเรื่องของระบบอัตโนมัติ มากกวาที่จะเปนเรื่อง วิทยาการหุนยนต หุนยนตที่ ใช
ปญญาประดิษฐจะมีการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมดวยตัวเองโดยไมตองมีแหลงควบคุม และสามารถ
ตัดสินใจแกปญหาที่พบดวยโปรแกรมที่ติดตั้งไว สวนหุนยนตลูกผสมสามารถตัดสินใจไดเองจาก
โปรแกรมที่ตั้งไว เปนการผสานกันระหวางโปรแกรมสองแบบ AI และ RC  

ดังน้ันผูจัดทําจึงมีแนวคิดประดิษฐชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน ขึ้นมาบางคนอาจ
ไมรูเกี่ยวกับบอรด Arduino วาเปนยังไง ทําอะไรไดบาง จึงทําชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดนิตามเสน
ขึ้น เพื่อเพิ่มความรูในการทํางานของ Arduinoและนําไปศึกษาและพัฒนาตอยอดไดอีกมากมายความ
เปนมาและความสําคญัดังกลาวผูจัดทําจึงมีความสนใจที่จะออกแบบและสรางศึกษาประสิทธิภาพ 
 
 



วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อออกแบบและสรางชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 วิจัยที่จัดทําขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อออกแบบและสรางชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของ
เดินตามเสน 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 3. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผูใชชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสนคณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวของ ดังนี้ 
 2.1 หุนยนตขนสงอัจฉริยะ 
 2.2 บอรด Arduino UNO R3 
 2.3 Motor Driver Module L298N 
 2.4 2WD Smart Car Robot Chassis Kits 
 2.5 IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module 
 2.6 รางถาน 18650 - 2 กอน 
 2.7 แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 จํานวน 2 กอน 
 2.8 Male and female jumpe wire 
 2.9 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
1.หุนยนตขนสงอัจฉริยะ [2] 

 AGV หรือ Automatic Guided Vehicle คือ รถขนถายสินคาและวัสดุอัตโนมัติในโรงงาน นับเปนหุนยนต

ประเภทหนึ่งท่ีมาชวยงานดานการขนถาย เคลื่อนยาย และลําเลียง จึงเปนระบบอัตโนมัติที่ชวยสนับสนุนงานดานโล

จิสติกสภายในโรงงาน คลังสินคา รวมถึงสายการผลิต รองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 ไดเปนอยางดี  โดย 

A.I.TECHNOLOGY ผูเชี่ยวชาญดานบูรณาการระบบหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (SI: System Integrator) มานาน

กวา 25 ป ขอนําเสนอ Solution สําหรับการขนสงและลําเลียง...หนยนตขนสงอัจฉริยะ “A.I.TECH AGV” ผูชวยที่

จะทําใหการเคลื่อนยายสินคาหรือชิ้นงานเปนเร่ืองงาย เพ่ิมความรวดเร็วแมนยํา ดวยระบบนําทางและควบคุม

เสนทางที่หลากหลายตามการใชงาน อาทิ การเคลื่อนที่ดวยการเหนี่ยวนําของแถบแมเหล็ก, การฝงหมุดแมเหล็กลง

บนพ้ืน, การฝงสายไฟใตพื้น, การตรวจจับดวย Laser, การสรางแผนที่ดวยระบบนําทางอัตโนมัติ (Mapping) เปน

ตน จึงตอบสนองความตองการในการใชงานของอุตสาหกรรมไดอยางครบครัน ทั้งในอุตสาหกรรมท่ัวไป 

อุตสาหกรรมยานยนตและ Supply Chain อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ระบบคลังสินคาอัตโนมัติ รวมถึงธุรกิจ E-

Commerce 

2.บอรดArduino UNO R3 [3] 
Arduino อานวา (อา-ดู-อิ-โน หรือ อาดุยโน) เปนบอรดไมโครคอนโทรเลอรตระกูล AVR ที่มีการ

พัฒนาแบบ Open Sourceคือมีการเปดเผยขอมูลทั้งดาน Hardware และ Software ตัว บอรด 



Arduino ถูกออกแบบมาใหใชงานไดงาย ดังน้ันจึงเหมาะสําหรับผูเริ่มตนศึกษา ทั้งนี้ผูใชงานยัง

สามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาตอยอดทั้งตัวบอรด หรือโปรแกรมตอไดอีกดวยความงายของบอรด 

Arduino ในการตออุปกรณเสริมตางๆ คือผูใชงานสามารถตอวงจรอิเล็กทรอนิคสจากภายนอกแลว

เชื่อมตอเขามาที่ขา I/O ของบอรด (ดูตัวอยางรูปที่ 1) หรือเพื่อความสะดวกสามารถเลือกตอกับบอรด

เสริม (Arduino Shield) ประเภทตางๆ (ดูตัวอยางรูปที่ 2) เชน Arduino XBee Shield, Arduino 

Music Shield, Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เปน

ตน มาเสียบกับบอรดบนบอรด Arduino แลวเขียนโปรแกรมพัฒนาตอไดเลย 

3.Motor Driver Module L298N [4] 
 วงจร H-Bridge ของ L298N จะขับกระแสเขามอเตอร ตามข้ัวที่กําหนดดวยลอจิกเพื่อควบคุม
ทิศทาง สวนความเร็วของมอเตอรนั้นจะถูกควบคุมดวย สัญญาณ (PWM Pulse Width 
Modulation) PWM หมายถึง การควบคุมชวงจังหวะการทํางานของอิเล็กตรอน ลองจินตนาการถึง
แปรงขดลวดในมอเตอรเปนระหัดวิดน้ําและอิเล็กตรอนเปนน้ําที่ตกลงมาจากระหัดวิดน้ํา คา
แรงดันไฟฟาก็คลายกับกระแสน้ําที่ไหลผานระหัดวิดน้ําดวยความเร็วคงที่ ย่ิงกระแสน้ําไหลเร็วเทาไร
ก็จะหมายความวาแรงดันไฟฟายิ่งสูงข้ึน แตมอเตอรมีอัตราความเร็วคงที่และสามารถเสียหายไดหาก
มีแรงดันไฟฟาสูงไหลผานหรือหยุดทันทีเพื่อที่จะหยุดมอเตอร ดังนั้น PWM คลายกับการควบคุม
ระหัดวิดน้ําใหตักน้ําในจังหวะคงที่ท่ีกระแสนํ้าคงท่ี ยิ่งระหัดวิดน้ําหมุนเร็วเทาไรชวงของ pulse ก็จะ
ยาวขึ้น ในทางกลับกันถาระหัดวิดน้ําหมุนชาชวงของ pulse จะสั้นลง ดังนั้นเพื่อยืดอายุการใชงาน
ของมอเตอรจึงควรที่จะควบคุมมอเตอรดวย PWM 
5.IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module [5] 

 IR infrared obstacle detection sensor เซนเซอรที่ใชตรวจจับวัตถุสิ่งกีดขวาง โดมยมีตัวรับ-

สง infrared อยูในตัวโดยหลักการทํางานจะมีตัวสงสัญญาณไปขางหนา ถามีวัตถุหรือแสงอยูตรงหนา

จะสะทอนกลับมายังตัวรับสัญญาณสามารถปรับความเร็วการตรวจจับระยะทางการตรวจจับไมวาจะ

ใกลหรือไกลแตมรีะยะการตรวจจับอยูที่ 2-30เมตรคาที่แสดงจะเปน 0 เมื่อตรวจเจอวัตถุจะเปลี่ยนคา

เปน 1 

6.รางถาน 18650 - 2 กอน [6] 

 รางถานแบตเตอรี่ 18650 ขนาด 2 กอน แบบลงปริ้นท หรือยึดลงบนแผน PCB ใชใสแบตเตอรี่ลิ

เธียมไอออน 3.7V แบบ 18650 2 กอนแยกอิสระ จึงสามารถตอวงจรไดตามตองการ 

 

 



7.แบตเตอรี่ 18650[7] 

 แบตเตอรี่ 18650 ถูกเรียกตามเสนผานศูนยกลางและความยาวของตัว (18mm x 65mm)  ดาน

ในตัวแบตเตอรี่เปน cell ชนิด Lithium – Ion แบตเตอรรี่ชนิดนี้ถูกใชมาคอนขางนานแลว เพียงแต

อยูในรูปแบบของ Battery Pack จึงไมคอยคุนเคยกันมากนัก แตในปจจุบันเนื่องจากแบตเตอรี่ 

18650 สามารถจายกระแสไดสูงกวาแบตเตอรี่ขนาด AA และความจุที่สูงกวามาก จึงเปนที่นิยมแพรง

หลายในการใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน คอมพิวเตอรโนตบุค ไฟฉายแรงสูง สวานไฟฟา 

หรือแมแต ชารตแบตสํารอง หรือ Power Bank นั่นเอง  แตดวยคุณสมบัติเฉพาะของแบตเตอรี่ชนิด 

Lithium นั้นไมเหมือนแบตเตอรี่ธรรมดาเชน Ni-mhหรือแบตเตอรี่แหง ตัวแบตเตอรี่เองตองจึงมีการ

ออกแบบระบบปองกันใหมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งแตละ cell ปรกติจะมีชุดปองกันดวยกัน 3 ชั้น 

โดยระบบปองกันแบบ PCT และ CID ตามปกติจะมีอยู 

8 Jumper (F2M) cable wire 40pcs 2.54mm 20cm Female to Male [8] 
 จัมเปอร เปนองคประกอบอิเล็กทรอนิกสที่ชวยใหเปดหรือปดวงจรไฟฟาผานขั้ว จัมเปอร
มักจะบัดกรีกับ PCB เชน GPIO ของ Rasbperry Pi (ตัวผู) หรืออินพุตและเอาตพุตของบอรด 
Arduino (ตัวเมีย) ตองขอบคุณพลาสติกชิ้นเล็กๆ ท่ีมีแผนนําไฟฟาอยูภายใน จึงสามารถเสียบ
เขากับขั้วตอเหลานี้เพ่ือเชื่อมการเชื่อมตอไดอยางงายดาย 
 

9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
นัฐพล บุญภินนท (2541) [9] ในระบบหุนยนตเคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile 

Robot) นั้นระบบที่สาํคัญระบบหนึ่งคอืการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง เพื่อใหหุนยนตสามารถปฏิบัติงานได
สําเรจ็โดยไมเกิดความเสียหายแกตัวหุน งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
โดยใช Fuzzy Logic มาชวยในการลดปญหาท่ีเกิดขึ้นจากความไมแนนนอนของ sensor ที่ใช และ
ความแปรปรวนของสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งศึกษาเปรียบเทยีบการควบคุมใช 
Fuzzy Logic กับการควบคุมแบบอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาถึงจุดเดนและจุดดอยของระบบควบคุมตาง ๆ 
Fuzzy Logic เปนการเพิ่มเติมขอบเขตของ Boolean Logic ซึ่ง Boolean Logic นี้จะ สามารถ
จัดการคาความจริงไดเพียงสองระดับคอื จริง (1) และเทจ็ (0) เทานั้น สวน Fuzzy Logic นั้นสามารถ
จัดการคาความจริงไดในชวงระหวาง จริง (1) และเท็จ (0) จากขอนี้จะทําระบบที่ใช Fuzzy Logic 
สามารถแยกแยะและตัดสินใจไดยืดหยุนกวาระบบที่ใช Boolean Logic ซึ่งจากคุณสมบัติที่มีความ
ยืดหยุนนี้ทําใหการใช Fuzzy Logic ในการแกปญหาท่ีไมมีลักษณะแนนอน (มีลักษณะเปนธรรมชาติ)
ไดดีจึงเหมาะกับการใชเพื่อการควบคุมขอมูลท่ีมีความคลาดเคลื่อน แตระบบการควบคุมโดยใช 
Fuzzy Logic นี้จะทําใหเกิดผลดานลบคือทําให output ที่ออกจากระบบควบคุมมีความไมเที่ยงตรง
ตามไปดวย ในการทดลองนั้นไดแบงออกเปน 3 สวนคือการจําลองเหตุการณ (simulation) และการ
สรางหุนยนตตนแบบใชงานกับ mobile robot และการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจาก 2 สวนแรก 1. 
การจําลองเหตุการณ (simulation) ดําเนินการสรางสภาพแวดลอมและตัวหุนยนตจําลองข้ึนใน
คอมพิวเตอรและสรางโปรแกรมเพื่อทดสอบการทํางาน โดยการจําลองเหตุการณนี้จะดําเนินการ



จําลองระบบที่ใช Fuzzy Logic และระบบที่ใช Artificial Potential Field และนํามาเปรียบเทียบใน
การทํางานภายใตตัวแปรตาง ๆ 
 ปกรณ อรรจนสาธิต (2555) [10] พัฒนาระบบสําหรับหุนยนตที่มีความสามารถในการเดิน

เคียงขางไปกับคนและหลบหลีกสิ่งกีดขวาง โดยนําเสนอแบบจําลองของคนท่ีประกอบดวยเทา 2 ขาง

ของคนจากการใชอุปกรณ Kinect รวมถึงวิธีการหลบหลีกสิ่งกีดขวางโดยการเปลี่ยนรูปแบบการ

เคลื่อนท่ีจากการเดินขางคนเปนเดินตาม ผลการทดลองกับหุนยนตจริงแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ

ของระบบที่นําเสนอ ซึ่งสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานของการพัฒนาหุนยนตท่ีเคลื่อนที่ไปพรอมๆกับคน

ในสถานการณตางๆ 

 พิสิฐพงศแปนทอง (2559) [11] งานวิจัยนี้มีในการออกแบบและสรางหุนยนตท่ีสามารถ

เคลื่อนท่ีไดอยางอิสระหลายทิศทางโดยอาศัยความสามารถของลอหลายทิศทาง (Omni-direction 

wheel) และโดยใชอุปกรณเซ็นเซอรในการตรวจสอบลักษณะการทํางานของหุนยนตแลวนําคาท่ีได

จากเซ็นเซอรเขามาประมวลผลในระบบอีกทีเพื่อทําการปรบัปรุงการทํางานของหุนยนตใหทํางาน

ตอบสนองตอคําสั่งไดอยางมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่โดยระบบควบคุมที่สามารถจะทําตาม

ลักษณะที่ตองการไดนั้นตองเปนระบบท่ีมีการปอนกลับของสัญญาณที่จําเปนในการควบคุมหรือที่

เรียกวาการควบคุมแบบปดและนําระบบควบคุม PID เขามาชวยในการปรับปุรงคาพารามิเตอรตาง ๆ 

ในการสั่งงานอุปกรณในหุนยนตเพื่อใหสามารถเคลื่อนที่ในรูปแบบที่ตองการไดอยางสมบูรณ 

ณัฐนนท รตันเรืองวัฒนา(2557) [12] โครงงานน้ีเปนการศึกษาวิจัยและสรางหุนยนตหลบ

หลีกสิ่งกีดขวางเพื่อทําการสาํรวจ โดยใชเซนเซอรประเภทอัลตราโซนิคและอินฟราเรดเปนตัวตรวจวัด

และชี้นําทาง ขณะเดียวกันจะใชไมโครคอนโทรลเลอรชนิด Arduino mega 2560 ในการประมวลผล

และควบคุมการปฏิบัติการทั้งหมดของหุนยนต รูปแบบการตรวจจับสิ่งกีดขวางนั้นจะอางอิงเง่ือนไขท่ี

ถูกสรางข้ึนดวยโปรแกรม ซึ่งหุนยนตจะทําการกําหนดทิศทางเอง เมื่อมีสิ่งกีดขวางอยูตรงหนา โดยที่

เซนเซอรอัลตราโซนิคและไมโครคอนโทรลเลอรไดรับสัญญาณอินพุดก็จะทําการประมวลผลและสั่ง

การใหเกิดกลไกการเปลี่ยนทิศทางของหุนยนตผานมอเตอร นอกจากนั้นหุนยนตยังสามารถรับรูและ

ตอบสนองตอมุมหรือทิศทางท่ีเปลี่ยนไปไดโดยใชเซนเซอรคอมพาส จากนั้นขอมูลดังกลาวจะถุกสงไป

ยังคอมพิวเตอรผานระบบการสงขอมูลบลูทูธเพื่อทําการแสดงผลในรูปแบบแผนที่และใชในการ

แบงปนขอมูล (knowledge sharing) 

 ประภาส พุมพวง (2561) [13] อารดุยโนเปนบอรดที่สรางข้ึนโดย แมสสิโม บันซิ (Massimo 

Banzi) เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรท่ีมีราคาตนทุนต่ําที่ชวยใหนักโปรแกรมมือใหมใชในการเขียน

โปรแกรมในการควบคุมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส บอรดอารดุยโนสามารถเชื่อมตอกับชนิดของ

มอเตอรเซนเซอรและอุปกรณอื่นๆ โดยบอรดอารดุยโนจะใชภาษาในการเขียนที่งายตอการเรียนรู 



การเขียนโปรแกรมสามารถนาํมาใชในการพัฒนางานใหมๆ โดยสามารถสรางการแสดงผลการโตตอบ

หรือควบคุมหุนยนตเคลื่อนที่หรืออะไรอีกหลายอยางที่สามารถจินตนาการได Arduino (อานวา อา-

ดู-อิ-โน หรือ อา-ดุย-โน) เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล  AVR  ที่มีการพัฒนาทั้งดาน

ฮารดแวรและซอฟตแวรแบบเปดเผยขอมูล (Open Source) โดยตัวฮารดแวรใชงานงายและราคาถูก 

สวนดานซอฟตแวรจะเปนคําสั่งท่ีไมซับซอนสามารถพัฒนาไดงาย ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับผูเริ่มตน

พัฒนาจนไปถึงการพัฒนาแบบขั้นสูง ผูใชงานสามารถพัฒนาตอรวมกับอุปกรณในการงานไดอยางงาย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เพื่อสราง
และหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน โดยผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการ
ตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
1.การศึกษาขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 แหลงของการศึกษาขอมูลและการคนควาเอกสารท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยที่สําคัญ คือ หองสมุด 
เพราะหองสมุดเปนที่รวมของหนังสือ ตํารา และเอกสารตางๆ มากมาย มีทั้งตํารา เอกสาร วารสาร 
งานวิจัยและวิทยานิพนธของนักศึกษา เปนตน   
2.กําหนดกลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมาย ไดแก พนกังานบรษิัทเอกชน จํานวน 10 คน 
3. ขั้นตอนการออกแบบและสราง  
 3.1 ขั้นตอนการออกแบบชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสนมีขั้นตอนการออกแบบ ดังนี้ 
  3.1.1 การออกแบบระบบการทํางานของชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
  3.1.2 การออกแบบและแบบรางของชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
  3.2 ขั้นตอนการสรางชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสนมีขั้นตอนการสราง ดังน้ี 
  3.2.1 ออกแบบระบบและจัดหาอุปกรณประกอบ ชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
  3.2.2 วัดและตัดแผนอะคริลิคชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
  3.2.3 ติดตั้งอุปกรณเขากับแผนอะครลิิคของชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
  3.2.4 ตอสายจัมเปอรเขากับบอรดชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
  3.2.5 ทําการลงขอมูลและเซ็ตระบบชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
  3.2.6 ทําการทดสอบการทํางานของชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
4.แบบประเมินประสิทธิภาพ 
 สรางแบบประเมินประสิทธิภาพของชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน มีผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 
5. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 สรางแบบประเมินความพึงพอใจของชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสนเปนคําถามมาตรา
สวน จํานวน 10 ขอ โดยกําหนดเกณฑการประเมินแตละรายการมรีะดับผลการประเมิน 5 ระดับ 
6. ดําเนินการและเก็บรวบรวมขอมูล 



 6.1 เก็บแบบการประเมนิหาประสิทธิภาพโดยกําหนดขอบเขตของชุดสาธิตหุนยนตรบั-สงของเดิน
ตามเสน 
 6.2 เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจโดยกําหนดขอบเขตของชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตาม
เสนผลการวิจัย 
7. วิเคราะหขอมูล  
 7.1 รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการประเมินประสิทธิภาพ  
 7.2 รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินของกลุมเปาหมายเพื่อวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อนํามาสรุปผลการทําวิจัย 
8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อออกแบบและสรางชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตาม
เสน 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสนผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ และ
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 10 คน เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห นําเสนอผลการวิจัย และแปลความหมาย 
ดังน้ี 
 
ตอนที่ 1 ผลการออกแบบและสรางชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
 

 

ภาพที่ 1  ชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
 
 



ตอนที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
 

 

รายการประเมิน 
ผลการทดลอง 

ทํางานได ทํางานไมได 
ทดลองเดินตามเสนแบบทางตรง จํานวน 10 ครั้ง   
ทดลองเดินตามเสนแบบเจอเสนขวางแลวหยุด จํานวน 10 ครั้ง   
ทดลองการตวจจับของเซนเซอรที่เจอเสน จํานวน 10 ครั้ง   

สรุปผล ทํางานได 
 

 จากตารางที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสนซึ่งไดทําการ
ทดสอบใชงาน และประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพ พบวาผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ใหขอมูลที่มีตอชุด
สาธิตหุนยนตรับ-สงของเดนิตามเสนปรากฎวามีประสิทธิภาพดี 
 

ตอนที่ 3 ผลความพึงพอใจของผูใหขอมูลที่มีตอชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
ตารางที่ 2ผลความพึงพอใจของผูใหขอมูลท่ีมีตอชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

𝐱 S.D. แปลผล 

1.การทํางานของเซนเซอรตรวจจับเสน 4.50 0.71 มาก 
2.การทํางานของชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสน 4.40 0.70 มาก 
3. การออกแบบมีความเหมาะสม 4.50 0.85 มาก 

4. การใชงานมปีระสิทธิภาพ 4.40 0.84 มาก 

5. ความปลอดภัยในการใชงานและเรียนรู 4.60 0.70 มากที่สุด 

6. ความแข็งแรงของวัสดุและอุปกรณ 4.70 0.67 มากท่ีสุด 

7. เทคโนโลยีที่นํามาใชเหมาะสมกับปจจุบัน 4.60 0.52 มากที่สุด 

8. สามารถซอมบํารงุไดสะดวก  4.90 0.32 มากท่ีสุด 

9. นําไปศึกษาเพื่อประยุกตชิ้นงานอื่นๆท่ีตอยอดข้ึนไปอีก 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

10. การทํางานไมยุงยากซับซอน สะดวกตอผูใชงานและศึกษา 4.50 0.71 มาก 

รวม 4.57 0.66 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 2ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใหขอมูลท่ีมีตอชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของ
เดินตามเสนพบวาเมื่อจําแนกตามหัวขอสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค มีผลการประเมินความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 



อภิปรายผล  
 จากการออกแบบและสรางชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสนเพื่อที่จะใหนักศึกษาไดเรียนรู

เก่ียวกันโปรแกรมและบอรดบอรดไมโครคอนโทรเลอรอยางมีคุณภาพ เปนการใชเทคโนโลยีอยางมี

ประโยชนและเพื่อใชเปนเครื่องตนแบบกอนที่จะพัฒนาตอยอดโดยการเลือกใช วัสดุอุปกรณท่ีมีอยูใน

ประเทศ โดยการออกแบบใหทํางานรวมกับชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสนหลังจากไดทําการ

ทดสอบการทํางานในดานตางๆ ของชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสนสามารถทํางานไดตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย และสามารถตอยอดและพัฒนาตอไปได 
  

ขอเสนอแนะ 
 การนําชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสนใชงานรวมกับระบบโปรแกรมและบอรด
ไมโครคอนโทรเลอรเพ่ือใหนักศกึษารุนหลังไดศกึษาเรียนรูชุดสาธิตหุนยนตรับ-สงของเดินตามเสนเพื่อ
ไปพัฒนาตอยอดในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดแรงการทํางานของมนุษยและประหยัดคาใชจายของ
ธุระกิจอยางมีคุณภาพ   
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