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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพ่ือออกแบบและสรางชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจชุดทดลองสเต็ปปง

มอเตอร ขอบเขตของการวิจัยแบงออกเปน 3 ดานไดแก 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 1.1 พัฒนาชุดทดลองส

เต็ปปงมอเตอรสรางโดยการนําเอาอุปกรณควบคุมสเต็ปปงมอเตอร มาติดตั้งภายในกระเปา ดานลาง

ประกอบดวย Electronic Speed Control (ESC) ขนาด 30 A 1 ตัว Board Arduino ตัวSwitching 12 

V 5 A 1 ตัว สเต็ปปงมอเตอร (Stepping Motor) 1 ตัว สวนดานบนเปนข้ัวสําหรับเสียบสายตอวงจร 1.2

ศึกษาประสิทธิภาพโดยตารางการทดลองการใชงาน โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 1.3 ศึกษาความพึงพอใจ

ของผูใชพัฒนาชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรใหโดยกลุมเปาหมายไดแกพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 10 

คน 2.ศึกษาประสิทธิภาพโดยตารางการทดลองการใชงาน โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 3. ศึกษาความพึง

พอใจของผูใชพัฒนาชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรใหโดยกลุมเปาหมาย สถิติที่ใช คาเฉลียและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 จากการวิจัยพบวา 1.การออกแบบและสรางชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร บรรจุในกลิ่งอลูมเินียม มี

ความเหมาะสมและสามารถใชงานได 2.การศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร ปรากฏวามี

ประสิทธิภาพ ทํางานไดดี 3.การศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.38(SD=0.64) 
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Abstract 

The objectives of this research are to 1. to design and build stepping motor  

experimental kits, 2. to study the performance of stepping motor experimental kits. 3.To 

study the satisfaction of the stepping motor experiment series  The scope of research is 

divided into 3 areas: 1. Content scope 1.1 Development of stepping motor experimental 

kits. Created by adopting a stepping motor control device. The bottom includes 30 A 1 

Electronic Speed Control (ESC), Board Arduino, 12 V 5 A 1. 1 stepping motor, the top 

part is the terminal for plugging the circuit connection. 1.2 Study the effectiveness by 

the usage trial table by the experts 1.3 Study the satisfaction of the user developing the 

stepping motor trial kit to be provided by the target group of 10 employees of a private 

company 2.Study the efficiency by the usage trial table by the experts 3. Study the 

satisfaction of the user developing the stepping motor trial kit by the target group. 

The research showed that 1.the design and construction of the stepping motor  

experiment kit was as appropriate and feasible as possible, 2.the efficiency study. 

Stepping Motor Experiment Kits are at the highest level 3.The satisfaction studies of 

users of stepping motor experimental kits are at the highest level have mean is 

4.38(SD=0.64) 
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บทนํา 

เนื่องจากปจจุบัน มอเตอรไฟฟากระแสตรงและมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ถูกนํามาใชงานอยาง

แพรหลาย ทั้งในเครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรม ยานยนตในระบบขนสง เครื่องใชไฟฟาตางๆ และ

เครื่องมือทางการแพทย   ในสวนของมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบใชแปรงถานมีขอเสียคือ การเสียดสี

ของแปรงถานทําใหเกิดความรอน เกิดการสึกหรอ การรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา ในการสตารทมอเตอร

และขณะทํางานที่ความเร็วรอบสูงๆ ความฝดเนื่องจากแปรงถานก็จะเพ่ิมข้ึนทําใหแรงบิดไมคงที่ ในการ

บํารุงรักษาจะตองกําหนดเวลาที่แนนอนและตองมีคาใชจาย จึงมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนมาใชมอเตอร

ไฟฟากระแสตรงแบบไรแปรงถาน เพราะมีประสิทธิภาพสูง ความเร็วรอบสูง ใหแรงบิด และกระจายความ

รอนในขดลวดสเตเตอรไดดีกวามอเตอรกระแสตรงชนิดมีแปรงถานทั่วๆ ไป มีอายุการใชงานที่ยาวนาน 

รวมทั้งมีความเฉ่ือยหรือการตานการหมุนที่ต่ํา และประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาแปรงถาน [1] 

 มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบไรแปรงถานมีหลักการทํางานและวงจรควบคุมมอเตอรที่ซับซอน 

คือ มีชุดขดลวดอารเมเจอรจะเปนตัวอยูกับที่ และชุดสนามแมเหล็กจะเปนตัวหมุน ใชอุปกรณตรวจจับ

ตําแหนงสนามแมเหล็กที่โรเตอร มีการควบคุมการทํางานดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหโรเตอรหมุนได  

โดยอาศัยการปอนแรงดันไฟฟาเขาที่ขดลวดสเตเตอรสามเฟส ที่วางเปนลําดับสัมพันธกัน สําหรับการ

ตรวจจับตําแหนงของตัวหมุนจะใชฮอลลเซนเซอรจํานวน 3 ชุด ฝงไวที่ปลายสุดของสเตเตอร ทําให

มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบไรแปรงถาน สามารถควบคุมทิศทางการหมุนและความเร็วรอบไดงายดวย

วงจรอิเล็กทรอนิกส การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบไรแปรงถานมีหลายวิธี เชน การตอความ

ตานทานอนุกรมกับวงจรอารเมเจอร โดยเมื่อเพ่ิมความตานทานอนุกรมกับวงจรอารเมเจอร ความเร็วของ

มอเตอรจะลดลง หรือการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟาที่วงจรอารเมเจอร โดยความเร็วของมอเตอรจะขึ้นอยู

กับแรงดันไฟฟาที่ปอนใหกับมอเตอร เมื่อแรงดันไฟฟามากความเร็วของก็มอเตอรก็จะสูงขึ้น และเมื่อ

แรงดันไฟฟาลดลงความเร็วของมอเตอรก็ลดตามไปดวย แตการควบคุมในวิธีดังกลาว ถึงแมวาจะควบคุม

ความเร็วมอเตอรใหคงที่ได แตที่ความเร็วต่ําจะสงผลใหแรงบิดต่ําไปดวย ดังนั้นเราจึงเลือกใชวิธีการ

ควบคุมโดยการจายกระแสไฟใหกับมอเตอรเปนชวงๆ โดยอาศัยกระแสไฟที่ปอนใหกับมอเตอรใหเปน

คาเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในแตละชวง ซึ่งเราเรียกวา PWM (Pulse Width Modulation) 

 ดังนั้นผูจัดทาํจึงไดทําโครงงานชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรโดยสามารถควบคุมความเร็วรอบได 

โดยใชวิธีการมอดูเลตความกวางของ 2 สัญญาณพัลส และการกลับทิศทางการหมุนทําไดโดยการกลับขั้ว

ของแรงดันไฟฟาที่ใชปอนใหกับมอเตอร เพ่ือใชประโยชนในการศึกษาการทํางานและการฝกทดลองตอ

วงจรไดสะดวก และสามารถนําไปประยุกตใชในงานอุตสาหกรรมได 

 

 



 
 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1 .เพ่ือออกแบบและสรางชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรผูวิจัยไดศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยนําเสนอ 

ในลักษณะของการเรียบเรียงเชิงสังเคราะหดังนี้ 

1. DC Stepping Motor 
2. Arduino 
3. สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย (Switching Power Supply) 

4. สเต็ปมอเตอรไดรเวอร(Driver Shield stepping) 

5. จอแสดงผล LCD 

6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

1. DC Stepping Motor [2] 

สเต็ปปงมอเตอร (Stepping Motor) เปนมอเตอรไฟฟาชนิดหนึ่งที่ใชสําหรับควบคุมการหมุน 

เพ่ือกําหนดตําแหนงและทิศทางดวยมุมองศาใหกับกลไกการทํางานของเครื่องจักรกลที่ตองการความ

แมนยําสูง เชน ระบบควบคุมในหุนยนต, เครื่องพิมพ, สายพานลําเลียงในโรงงาน และอีกมากมาย ซึ่ง

อาศัยการทํางานจากการใชสัญญาณไฟฟาแบบคลื่นสี่เหลี่ยม (Pulse) ขับมอเตอรเพื่อใหแกนหมุนแบบไม

ตอเนื่องแตจะขับเคลื่อนไปทีละข้ันโดยสามารถหมุนไดรอบแกน 360 องศา ทําใหกลไกการเคลื่อนที่ของ

แกนหมุนมีความเร็วต่ํา และรักษาแรงบิดไดในทันทีโดยไมทําใหมอเตอรเสียหาย ทั้งนี้ก็จะข้ึนอยูกับ

โครงสรางมอเตอรของแตละตัวดวย 

2 Arduino [3] 

Arduino นั้นไดใชชิปAVR เปนหลักใน Arduino แทบรุน สาเหตุมาจากไมโครคอนโทรเลอรของ 

ตะกูลAVR นั้นมีความทันสมัย ในชิปในบางตัวสามารถเชื่อมตอผาน USB ไดโดยตรง สามารถใชกับ

คอมพิวเตอรสมัยใหมไดเปนอยางดี และในไมโครคอนโทรเลอรตะกูลAVR ยังมีสวนของโปรแกรมพิเศษที่

เรียกวา Bootloader อยูในระดับลางกวาสวนโปรแกรมปกติ ซึ่งจะเปนสวนโปรแกรมที่จะถูกเรียกข้ึนมา

กอนการเรียกโปรแกรมปกติ ทําใหสามารถเขียนสั่งใหทํางานใดๆก็ได กอนการเรียกโปรแกรมปกติ ทําให 

Arduino นั้นอาศัยสวนโปรแกรมแกรมพิเศษนี้ในการทําใหชิปสามารถโปรแกรมผานพอรตอนุกรมชนิด 

UART ได จึงทําใหการเขียนโปรแกรมลงไปในชิปใชเพียง USB to UART ก็เพียงพอแลว แตการโปรแกรม



 
 

ดวยการใชโปรโตคอล UART ก็มีขอเสียตรงที่ตองใชเวลาในการบูทเขาโปรแกรมปกติแตการโปรแกรมดวย

การใชโปรโตคอล UART ก็มีขอเสียตรงที่ตองใชเวลาในการบูทเขาโปรแกรมปกติประมาณ 1 – 2 วินาที 

3. สวิตช่ิงเพาเวอรซพัพลาย (Switching Power Supply) [4] 

สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย (Switching Power Supply) เปนแหลงจายไฟตรงคงคาแรงดันแบบหนึ่ง  

และสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟจากไปสลับโวลตสูง ใหเปนแรงดันไฟตรงคาต่ํา เพ่ือใชในงานอิเลคทรอนิกส

ไดเชนเดียวกันแหลงจายไฟเชิงเสน (Linear Power Supply) ถึงแมเพาเวอรซัพพลายทั้งสองแบบจะตอง

มีการใชหมอแปลงในการลดทอนแรงดันสูงใหเปนแรงดันต่ําเชนเดียวกัน แตสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายจะ

ตองการใชหมอแปลงที่มีขนาดเล็ก และน้ําหนักนอย เมื่อเทียบกับแหลงจายไฟเชิงเสน อีกทั้งสวิตชิ่ง

เพาเวอรซัพพลายยังมีประสิทธิภาพสูงกวาอีกดวยสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายมีชวงเวลาโคลสตอัพประมาณ 

20x10-3 ถึง 50x10-3 วินาที ในขณะที่แหลงจายไฟเชิงเสนจะทําไดเพียงประมาณ 2x10-3  วินาที ซึ่งมี

ผลตอการจัดหาแหลงจายไฟสํารองเพ่ือปองกันการหยุดทํางานของอุปกรณที่ใชกับเพาเวอรซัพพลายเมื่อ

เกิดการหยุดจายแรงดันไฟสลับ รวมทั้งสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายสามารถทํางานไดในชวงแรงดันอินพุต

คอนขางกวางจึงยังคงสามารถทํางานไดเมือเกิดกรณีแรงดันไฟคกอีกดวย  

4. สเต็ปมอเตอรไดรเวอร(Driver Shield stepping) [5] 

Stepper มอเตอรขั้นตอนมุมปกติ defined พรอมพารามิเตอรหรือจํานวนข้ันตอน, ทั่วไป 

มอเตอร revolution แบงออกเปน 200 ข้ันตอนซึ่งขั้นตอนมุม 1.8 องศา, easyDriver subdivision 

ฟงกชั่นstep นี้บอรด subdivision 8 กลุมคือ แตละขั้นตอนมอเตอรแบงออกเปน 8 ขนาดเล็กขั้นตอนนี้

มากขึ้น, การควบคุมท่ีแมนยํา ieEasyDriverถึง 1600 ขั้นตอนเพ่ือใหการหมุน 360 องศาเต็มรูปแบบ 

Ms1 และ ms2 เปน stepper มอเตอรแบงความละเอียดเลือก logic;Dirคือเลือกทิศทางมอเตอรปาก;

เริ่มตนมูลคาใชรีเซ็ตชิปรีเซ็ต, บล็อกภายนอกทั้งหมด;ขั้นตอนสําหรับ pulse อินพุตพอรต;Out1a, 

out1b, out2a, out2b เชน h สะพานคูพอรต;เปดใชงานเปดใชงาน end;Sleep sleep 

mode;Sense1, sense2 เชน h ตัวตานทานความรูสึกปจจุบัน;Ref เปนอางอิงแรงดันไฟฟา;Gnd to 

logic ground และ power ground;Rc1, rc2 h สะพานคงที่ deadline สําหรับ analog 

input.A3967slb ผลิตในสหรัฐอเมริกา allegro pwmการควบคุมกระแสคงที่ micro - step drive 2 - 

phase stepper motor เฉพาะไดรฟ การทํางานแรงดันไฟฟา 30 v, ไดรฟของ 750ma, a a3967slb 

ไดรฟ2 - phase stepper มอเตอรสามารถบรรลุ 8 subdivision driver. ภายในชิป pwm current 

ควบคุมวงจรสามารถเพิ่มชุดแรงดันไฟฟา pfdชา, fast, ผสมสาม current ผุโหมดแรงดันไฟฟาสูงกวา 

pfd 0.6vdd, การสลายตัวชาโหมดเลือก ถานอยกวา 0.21vdd, then เลือก fast decay โหมด ระหวาง

ผสมผุโหมด นอกจากนี้ a3967slb ยังใหการปองกันที่ครอบคลุมวัดรวมถึงยับยั้งแรงดันไฟฟาชั่วคราว, 

ปองกันความรอนสูงเกินไปกับ direct current, ภายใตแรงดันไฟฟาฟงกชั่นล็อค.A3967slb ระหวาง



 
 

ไมโครโปรเซสเซอรและอินเทอรเฟซอื่นๆเพ่ิมเติมวงจรชิป mining easystepperอินเทอรเฟซแปด

สายควบคุมลดลง 2 (step และทิศทาง) เพียงปอน stepper มอเตอรควบคุม pulse, ฝงและ converter 

สามารถทําไดบน stepper มอเตอรควบคุมA3967slb เคยตองการตัวตานทานและตัวเก็บประจุเพื่อปรับ

พารามิเตอรการทํางาน, ขับรถวงจรที่เรียบงาย 

5. จอแสดงผล LCD [6]  

คําวา LCD ยอมาจากคําวา Liquid Crystal Display ซึ่งเปนจอที่ทํามาจากผลึกคริสตอลเหลว  

หลักการคือดานหลังจอจะมีไฟสองสวาง หรือที่เรียกวา Backlight อยู เมื่อมีการปลอยกระแสไฟฟาเขาไป

กระตุนที่ผลึก ก็จะทําใหผลึกโปรงแสง ทําใหแสงที่มาจากไฟ Backlight แสดงขึ้นมาบนหนาจอ สวนอ่ืนที่

โดนผลึกปดก้ันไวจะไมสวางผลึกมีสีที่แตกตางกันตามสีของผลึกคริสตอล เชนสีเขียว หรือ สีฟาฯลฯ ทําให

เมื่อมองไปที่จอก็จะพบกับตัวหนังสือแลวพบกับพ้ืนหลังสีตางๆกันจอ Liquid Crystal Display (LCD) 

เปนจอแสดงผลรูปแบบหนึ่งที่นิยมนํามาใชงานกันกับระบบสมองกลฝงตัวอยางแพรหลาย จอ LCD มีทั้ง

แบบแสดงผลเปนตัวอักขระเรียกวาCharacter LCD ซึ่งมีการกําหนดตัวอักษรหรืออักขระที่สามารถ

แสดงผลไวไดอยูแลวและแบบท่ีสามารถแสดงผลเปนรูปภาพหรือสัญลักษณไดตามความตองการของ

ผูใชงานเรียกวา Graphic LCD นอกจากนี้บางชนิดเปนจอที่มีการผลิตข้ึนมาใชเฉพาะงาน ทําใหมีรูปแบบ

และรูปรางเฉพาะเจาะจงในการแสดงผล เชนนาฬิกาดิจิตอล เครื่องคิดเลข หรือ หนาปดวิทยุ เปนตน 

6. โพเทนชิโอมิเตอร Potentiometer (Volume)  

โพเทนชิโอมิเตอร (potentiometer) เปนทรานสดิวเซอรวัดตําแหนงและระยะทางชนิด 

เปลี่ยนแปลงคาความตานทานประเภทพาสซีฟ โดยอาศัยหลักการแปลงตาํแหนงและระยะการเคลื่อนที่ให

อยูในรูปของคาความตานทานไฟฟา นิยมใชในอุตสาหกรรม มีโครงสรางที่งาย ประกอบดวยตัวตานทาน

และหนาสัมผัสที่สามารถเลื่อนไปมาบนตัวตานทานได โดยหนาสัมผัสสามารถเคลื่อนที่ในแนวเชิงเสน 

เชิงมุม หรือทั้งสองรูปแบบซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนที่เปนวงซอนหรือเกลียว คาความตานทานของขดลวดที่

พันบนแกนจะเพ่ิมข้ึนตามความยาวของแกน โดยคาความตานทานเพ่ิมข้ึนตามระยะการเคลื่อนที่ของ

หนาสัมผัสกับขดลวด 

7. สวิตชปุมกด (Push button Switch) 

เรียกกันวาสวิตชปุมกด เปนอุปกรณทางไฟฟา ซึ่งทําหนาที่ตัดและตอวงจรทางไฟฟาและใชใน 

การควบคุมการทํางานของมอเตอร หรือการทํางานของเครื่องจักรตางๆ เปนเหมือนอุปกรณพ้ืนฐาน  

ใชไดกับอุตสาหกรรมทั่วไปมีทั้งแบบมีไฟและทึบแสงประเภทของ Push button Switch 

สามารถแบงได 2 ประเภท 



 
 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

         เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน (2555) [7] ในปจจุบันมอเตอรถูกนามาประยุกตใชกับระบบขนสงหรือ

การเดินทางอยางแพรหลาย เชน รถไฟฟา รถยนต และรถจักรยานไฟฟา เปนตน เนื่องจากตองการลด

การใชน้ํามันซึ่งเปนปจจัยหลักในการสรางปญหาจากดานสิ่งแวดลอมรวมถึงราคาที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย 

จึงทาใหรถที่ใชพลังงานไฟฟาเริ่มเปนที่นิยมมากข้ึน [1] แตการใชรถไฟฟานั้นระบบขับเคลื่อนหลักคือ

มอเตอรไฟฟาซึ่งแบบดั่งเดิมนั้น จะใชมอเตอรไฟฟากระแสตรง (direct current motor) โดยทั่วไป

มอเตอรไฟฟากระแสตรงจะมีอารเมเจอรเปนตัวหมุน (rotor) และสนามแมเหล็กเปนตัวอยูกับที่ 

(stator)ซึ่งจะอาศัยแปรงถานและซี่คอมมิวเตเตอร ทําหนาที่เปนขบวนการคอมมิวเตชันทางกล 

(commutation mechanical) มอเตอรแบบนี้จะมีขอเสีย เนื่องจากการเสียดสีทาใหเกิดความรอน การ

สึกหรอ และการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic interference) [1-2] แตปจจุบันนิยมนา

มอเตอรไฟฟากระแสตรงไรแปรงถาน (brushless dc motor) ซึ่งอารเมเจอรจะเปนตัวอยูกับที่ และ

สนามแมเหล็กจะเปนตัวหมุนและใชตัวตรวจจับ (sensor) เพ่ือตรวจจับตําแหนงสนามแมเหล็กที่โรเตอร

และใช อินเวอร เตอรส าหรับขบวนการคอมมิว เตชันทางระบบอิเล็กทรอนิกส  (commutation 

electronically) การตรวจจับตาแหนงของตัวหมุนตลอดเวลาใชตัวตรวจจับฮอลล (hall sensor) สามตัว

โดยติดตั้งไวบริเวณใกลกับตัวหมุน ซึ่งตัวตรวจจับฮอลลจะอาศัยหลักการตรวจจับสนามแมเหล็กจาก

ตัวหมุนท่ีมาปะทะกับตัวตรวจจับฮอลลตลอดเวลาโดยลักษณะของมอเตอรไฟฟากระแสตรงไรแปรงถานมี

ขอดีคือ ไมจาเปนตองมีการบํารุงรักษาแปรงถาน(maintenance free) และซี่คอมมิวเตเตอร และยังมี

ขอดีกวามอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบดั่งเดิม ในเรื่องของคุณลักษณะแรงบิดกับความเร็ว มีการตอบสนอง

ทางพลวัตรเร็ว และประสิทธิภาพการทางานสูง ดังนั้นในบทความนี้จึงเลือกนามอเตอรไฟฟากระแสตรงไร

แปรงถาน มาประยุกตใชกับจักรยานสามลอไฟฟา โดยมีการติดตั้งมอเตอรแทนดุมลอหนาเดิมของ

จักรยานสามลอเพ่ือจะไดตดิตั้งงาย และมีคันเรงสาหรับควบคุมความเร็วของจักรยานไฟฟา 

      ประภาส แกวพิทักษ (2551) [8] ไดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการทํางานและการควบคุม

เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง เนื่องจากเครื่องจักรกลไฟฟาดังกลาวสามารถทํางานไดทั้งเปนมอเตอร

ไฟฟากระแสตรงและทางงานเปนเครื่องกําาเนิดไฟฟาในเครื่องเดียวกัน ผูวิจัยจึงนําหลักการดังกลาวมา

จัดสรางอุปกรณที่สามารถคืนพลังงานใหแกจักรยานไฟฟา ซึ่งโดยสวนของระบบควบคุมการทํางานจะแบง

ออกเปนสองระบบ คือระบบจายพลังงานจากแบตเตอรี่ใหแกมอเตอรเพ่ือใชในการขับเคลื่อนจักรยาน

ไฟฟาและระบบคืนพลังงานโดยการประจุแบตเตอรี่เพ่ิมจากการปนดวยเทาและการเบรกจากผลการ

ทดสอบจักรยานไฟฟาที่สรางขึ้นสามารถวิ่งไดความเร็วสูงสุด 22.28 กิโลเมตร/ชั่วโมง และการประจุ

แบตเตอรี่เพ่ิมจากการปนดวยเทาจะไดปริมาณพลังงานมากกวาการประจุแบตเตอรี่โดยใชการเบรก 



 
 

           สุริยา ศรีวิเศษ (2560) [9] ไดศึกษาขอมูลArduino (อาดุอิโน) มาจากภาษาอิตาเลี่ยน เปนบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล AVR ที่ถูกพัฒนาเปนแบบโอเพนซอรซ (Open Source) ซึ่งผูผลิตเปดเผย

ขอมูลทั้งฮารดแวร (Hardware)และซอฟตแวร (Software) บอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino ถูก

ออกแบบขึ้นมา เพ่ือใหใชงานไดงาย ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับท่ีผูเริ่มตนศึกษาการเขียนโปรแกรมเบื้อตน ซึ่ง

ผูใชงาน สามารถดัดแปลง พัฒนาตอยอดฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) ไดอีกดวย 

Arduino นํามาใชงานเชนเดียวกับไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลอื่นๆ เพ่ือใชสําหรับควบคุมอุปกรณไฟฟา

โดย การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานตามตองการ ตัวอยางการประยุกตใช Arduino ในชีวิตประจํา 

วัน เชน ควบคุมการเปด/ปดไฟในบานอัตโนมัติ, วงจรวัดคาอุณหภูมิ, ควบคุมการรดน้ําตนไมอัตโนมัติ

ควบคุมการเปด/ปดประตูอัตโนมัติควบคุมเครื่องซักผาหยอดเหรียญ หรือควบคุมความเร็วและทิศทาง 

การหมุนของมอเตอร เปนตน 

       ชนะชัย คะณะวาป(2562)[10]ไดศึกษาควบคุมความเร็วรอบมอเตอรไฟฟากระแสตรงที่ใชตัว

ควบคุมพีไอ โดยทําการออกแบบตัวควบคุมพีไอบนพื้นฐานการปรับคาพารามิเตอรของตัวควบคุมเพื่อที่จะ

หลีกเลี่ยงการพุงเกินในระบบควบคุมวงรอบปดที่ใชในการควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง เมื่ออินพุตเปน

ฟงกชันขั้นบันได  ระบบที่นําเสนอประกอบดวย ตัวควบคุมพีไอ วงจรเอซีทูดีซีคอนเวอรเตอร  มอเตอร

ไฟฟากระแสตรงชนิดกระตุนแยกพิกัด 1.1 kW, 220 V, 6.5 A,  3,000 rpm ตัววัดความเร็วรอบโดยใช

แสง วงจรแปลงความถี่เปนแรงดัน และวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิทัล  จากการออกแบบ

คาพารามิเตอรของตัวควบคุมพีไอ และการคํานวณหาคาพารามิเตอรของมอเตอรจากแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร และวิเคราะหระบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและทําการทดสอบระบบที่นําเสนอ พบวา

กรณีที่ปรับคาอัตราการขยายของตัวควบคุมพีคานอยมาก  ผลตอบสนองจะไมเกิดการพุงเกินแตเกิดคา

ความคลาดเคลื่อนที่สภาวะคงตัว  สวนกรณีปรับคาอัตราการขยายของตัวควบคุมพีที่มีคามาก ๆ 

ผลตอบสนองจะเกิดการออสซเิลต  ซึ่งเม่ือเพ่ิมตัวควบคุมไอเขาไปในระบบจะทําใหมีเสถียรภาพที่ดีไดผล 

ใกลเคยีงกับคาคาดการณไว 

  สําเริง เต็มราม 2556 [11] งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร

กระแสตรงไรแปรงถานซึ่งเปนมอเตอรความเร็วสูงที่ใชกันอยางแพรหลายในงานอุตสาหกรรม ในสวน

ขยายความเร็วและแรงบิดในยานการทางานกาลังไฟฟาคงที่ดวยหลักการชดเชยมุมเฟสกาวหนาระหวาง

กระแสขาเขากับแรงดันตานกลับของมอเตอร โดยศึกษาผลการตอบสนองของดานความเร็วและแรงบิด

มอเตอรขณะมีการชดเชยมุมเฟสที่คาตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบชุดควบคุมการขับเคลื่อน

มอเตอรกระแสตรงไรแปรงถานใหไดประสิทธิภาพสูงสุด งานวิจัยแบงออกเปนสองสวนคอื ในสวนแรกเปน

การสรางแบบจาลองของมอเตอรกระแสตรงไรแปรงถานดวยโปรแกรม MATLAB/Simulink เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมความเร็วและแรงบิดของมอเตอรทั้งขณะไมมีการชดเชยมุมเฟส และขณะมีการชดเชยมุมเฟส



 
 

กาวหนาที่คาตางๆ สวนที่สองเปนการประยุกตใชบอรดประมวลผลสัญญาณดิจิตอลรุน dsPIC30F2010 

ในการควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอรกระแสตรงไรแปรงถานขนาดพิกัดกําลังไฟฟา 500 วัตต แรงดัน 48 

VDC พรอมทั้งแสดงผลการทดสอบโดยใชโปรแกรม Graphic User Interface เพ่ือนําผลที่ไดจากชุด

ทดสอบเชิงปฏิบัติเปรียบเทียบกับผลที่ไดกับผลที่ไดจากแบบจําลอง ผลที่ไดจากชุดทดสอบการควบคุมการ

ขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรงไรแปรงถานเชิงปฏิบัติพบวา เมื่อโหลดมีพิกัดที่ 0.28 นิวตัน-เมตร และ

มอเตอรจะความเร็วที่ 300 รอบ/นาที เม่ือไมมีการชดเชยมุมเฟส และเมื่อมีการปรับคามุมเฟสกาวหนา

เปน 5, 10 และ 15 มอเตอรจะมีความเร็วที่ 412, 442 และ 451 รอบ/นาที ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวา

มอเตอรกระแสตรงไรแปรงถานสามารถเพิ่มคาความเร็วขึ้นไดดวยหลักการชดเชยมุมเฟสกาวหนาในยาน

กาลังไฟฟาคงที่ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การออกแบบและสราง การศึกษาประสิทธิภาพและการศึกษาความพึงพอใจของผูใช 
ชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรผูวิจัยไดดําเนินการ ตามลําดับดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง/กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายไดจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือการประเมินความพึงพอใจ คือ
กลุมพนักงานบริษัทพรอม เทคโน เซอรวิส จํากัดจํานวน 10 คน 

2.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 2.1 ชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร 

 2.2  เครื่องมอืเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

  2.2.1 แบบประเมนิประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 

  2.2.2 แบบบันทึกขอมูลการใชชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร 

  2.2.3 แบบประเมนิความพึงพอใจที่มตีอชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรเปนชนิดมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ จํานวน 10ขอ 

3. ขั้นตอนการออกแบบและสราง  

 3.1 ขั้นตอนการออกแบบ การสราง และศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรโดยมีขั้นตอน
การสรางดังนี้ 

  3.1.1 ศึกษาบริษัทของกลุมพนักงานชางเทคนิค บ.พรอมเทคโน เซอรวิส จํากัด 



 
 

  3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใชในอดีตผานมาถึงปจจุบันของอาชีพชางซอมบํารุง 

  3.1.3 วิเคราะหองคความรูตาง ๆ เพ่ือนํามาใชพัฒนาเครื่องมอืหรือสรางเครื่องมือใหมที่คาดวาจะ
มีประสิทธิภาพที่สูงกวาของเดิม 

  3.1..4 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการ วิธีการสรางเครื่องมือที่
ใชในอาชีพชางซอมบํารุงและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

  3.1.5 ศึกษาผลงานประดิษฐคดิคนที่เก่ียวของกับการประดิษฐของเราจากเอกสาร ตํารา และจาก
เครือขายอินเตอรเน็ตของเว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องสิทธิบัตร 

  3.1..6 ดําเนินการออกแบบชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรมีรูปแบบเหมาะสมสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมตัวอยาง  

  3.1.7 นํารางรูปแบบชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรเสนอตอผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ 
ดานการออกแบบและการเลือกใชวัสดุ และผูประกอบอาชีพชางซอมบํารุง จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง คุณภาพ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

  3.1.8 ดําเนินการสรางชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  

  3.1.9 นําไปทดลอง (Try out) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของดังนี้ทดลองใชชุดทดลองสเต็ปปง
มอเตอรเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรจํานวน 10ครั้ง 

 3.2 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรจํานวน 10
ขอ โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

  3.2.1  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวกับความพึงพอใจ 

  3.2.2  ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 

  3.2.3  ยกรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากการใชชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท(Likert)  มีขอคําถามจํานวน 10ขอ แบงกลุม
คําถามเปน 3 ดาน ดานละ 5 ขอ คือ ดานการออกแบบ  ดานการเลือกใชวัสดุ ดานการทํางานโดย
กําหนดคาระดับความคิดเห็นแตละชวงคะแนน   

  3.2.4  นํารางแบบสอบถามความพึงพอใจใหผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือประเมิน3 คนเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช  และหัวขอการประเมินที่ถูกตอง  



 
 

และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
มาคํานวณหาคา IOC แลวเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป   

  3.2.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแลว ไปสอบถามกลุมเปาหมาย 

4.วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรรายละเอียด ดังนี้ 

 4.1 เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  4.1.1 ดําเนินการจัดทําชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรพรอมแบบบันทึกขอมูล 

  4.1.2 เก็บรวบรวมขอมูล 

  4.1.3 นําไปคํานวณหาคาประสิทธิภาพของเครื่องมือตอไป 

 4.2 เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือหาคาความพึงพอใจของชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรโดยมีวิธีดําเนินการ 
ดังนี้ 

  4.2.1 มอบแบบประเมินความพึงพอใจจากการใชชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรไดแกกลุมเปาหมาย 
จํานวน 10คน จากนั้นผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

  4.2.2 รวบรวมแบบสอบถาม  นํามาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 5.1 คาประสิทธิภาพชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ   

 5.2 คาระดับ ความพึงพอใจของผูใชชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรที่มีตอชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรจาก 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวเปรียบเทยีบกับเกณฑในการแปลความ ดังนี้  

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 

 



 
 

ผลการวิจัย 

  ผลการออกแบบ การสราง การศึกษาประสิทธิภาพและศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดทดลองส
เต็ปปงมอเตอรปรากฏผลตามลําดับขั้น ดังนี้ 

ตอนที่  1  ผลการออกแบบและสรางชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร



 
 

ตอนที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร 
 

 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร 

 จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร ตอวงจรแลวทดลองสามารถ

ทํางานได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการทดลองใชงาน 
ผลการทดลองการใชงาน 

สามารถทําได ไมสามารถทําได 

วงจรกลับทางหมุน จํานวน 10 ครั้ง   

วงจรควบคุมความเร็ว จํานวน 10 ครั้ง   

เขียนโปรแกรม    

สรุปผล สามารถทําได 



 
 

ตอนที่ 3 ผลความพึงพอใจของผูใหขอมูลท่ีมีตอชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร 

ตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจของผูใหขอมูลที่มีตอชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

𝐱 S.D. แปลผล 

1.การออกแบบและติดตั้งอุปกรณมีความเหมาะสม 4.40 0.70 มาก 
2.อุปกรณที่ใชมีความเหมาะสม 4.20 0.42 มาก 
3.ขนาดของชุดทดลองมีความเหมาะสม 4.50 0.53 มาก 
4.ความแข็งแรงของชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร 3.90 0.88 มาก 
5.ความปลอดภัยในการใชงาน 4.10 0.74 มาก 
6.ความสะดวกสบายในการใชงานชุดทดลอง 4.40 0.70 มาก 
7.ความสะดวกสบายในการเคลื่อนยาย 4.70 0.67 มากที่สุด 
8.น้ําหนักของชุดทดลองมีความเหมาะสมตอการใชงาน 4.50 0.71 มาก 
9.ชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรมีความเหมาะสม 4.50 0.53 มาก 
10.สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 4.60 0.52 มากที่สุด 
รวมคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.38 0.64 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใหขอมูลที่มีตอชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร 
พบวา เมื่อจําแนกตามหัวขอสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค มผีลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก 

อภิปรายผล  

จากการออกแบบและสรางชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรเพ่ือที่จะลดจํานวนบุคคลกรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรเพ่ือใชในการเรีนการสอนมีคุณภาพ เปนการใชเทคโนโลยีอยาง
มีประโยชนและเพื่อใชเปนเครื่องตนแบบ กอนที่จะพัฒนาตอยอดโดยการเลือกใช วัสดุอุปกรณที่มีอยูใน
ประเทศ โดยการออกแบบใหทํางานรวมกับชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร หลังจากไดทําการทดสอบการ
ทํางานในดานตางๆ ของชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคของการวิจัย และ
สามารถตอยอดและพัฒนาตอไปได 

ขอเสนอแนะ 

การนําชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรไปใชในดานการเรียนการสอน ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของชุด
ทดลองสเต็ปปงมอเตอรในระยะยาว เมื่อเวลา ผานไปแลวชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอรรจะยังใหผลดีเชนเดิม
หรือไม  ควรมีการพัฒนาชิ้นงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของชุดทดลองสเต็ปปงมอเตอร อยางมีคณุภาพ 
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