
 
 

 

เครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อออกแบบและสรางเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผาน
แอพพลิเคชั่นไลน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน 3) 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน ขอบเขตของ
การวิจัยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ขอบเขตดานเนื้อหาออกแบบและสรางเครื่องวัดระดับน้ํา Roof 
Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน หาประสิทธิภาพโดยตารางการทดลองการใชงานโดยผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ ศึกษาความพึงพอใจของเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน ขอบเขต
ดานกลุมตัวอยางคือ พนักงานบริษัท พรอม เทคโนเซอรวิส จํากัด จํานวน 10 คน และขอบเขตดาน
เวลา ระยะเวลาในการวิจัย เดือน พ.ค. 2565 ถึง เดือน ก.พ. 2566  สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 จากการวิจัยพบวา 1) การออกแบบและสรางเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผาน
แอพพลิเคชั่นไลน บรรจุในกลองอลูมิเนียม มีความเปนไปได  2) การหาประสิทธิภาพเครื่องวัดระดับ
น้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนคิดเปนรอยละ100 3) การศึกษาความพึงพอใจของเครื่องวัด
ระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยรวม 4.57 (SD=0.66) 
 
คําสําคัญ : ระบบสัญญาณแจงเตือน , เครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank,แอพพลิเคชั่นไลน 
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Abstract 

 The purposes of this research were 1) To design and build the Roof Tank 

water level meter via Line application 2) To find out the efficiency of the Roof Tank 

water level meter via Line application 3) To study the satisfaction of the users. water 

level gauge via LINE application The scope of research is divided into 3 areas: 

content scope Design and build a Roof Tank water level meter through the 

application line. Find out the effectiveness by using the trial schedule. by expert 

review Study the satisfaction of the Roof Tank water level meter through the LINE 

application. The scope of the sample is 10 employees of Prompt Techno Service Co., 

Ltd. and time scope. Research period from May 2022 to February 2023. The statistics 

used in the research were mean and standard deviation.  

 The results of this The research found that 1) Design and construction of 

the Roof Tank water level meter through the application line. 2) Finding the 

efficiency of the Roof Tank water level meter through the application line. 3) 

Satisfaction study of Roof Tank water level meter via LINE application at the highest 

level have mean is 4.57 (SD=0.66) 

Keyword : Alarm system, Roof Tank water level meter, Line applicationapplications 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทนาํ 

ในปจจุบันมีการใชน้ําในการอุปโภคและบริโภคปริมาณมาก ซึ่งน้ําในโลกของเราก็กําลังจะ

หมดลงเรื่อยๆเชนกัน จึงมีการคิดคนอุปกรณที่ชวยทําใหประหยัดนํ้า ผูจัดทําจึงไดทํา เครื่องเตือนน้ํา

ลน เพื่อใหผูคนไดใชเวลาอยางคุมคาไมเสียเวลาในการดูน้ําที่เปดเตมิใสภาชนะ และประหยัดนํ้าเพราะ

เมื่อน้ําลนถึงเซนเซอรก็จะมีเสียงดังข้ึนทําใหผูใชไปปดน้ําไดทันเมื่อพูดถึง น้ํา คือปจจัยที่สําคัญในการ

ดํารงชีวิตของมนุษย เราสามารถใชน้ําในการใชประโยชนตาง ๆ ทั้งการอุปโภคและบริโภค อาคาร

บาน พักอาศัย จําเปนจะตองมีการวาง “ระบบน้ํา” มาใชดวย ในการนํานํ้ามาใชกับอาคารบานเรือน

ทั้งหลาย จะตองมีการวางระบบที่ดี เพื่อใหเกิดความสะดวกในการใชงานและสะดวกตอการ

บํารุงรักษาดวย ซึ่ง ระบบน้ํา นั้นเปนแบบไหนกันโดยทั่วไประบบการใหนํ้ากับพืชจะมีการดูดน้ําจาก

แหลงน้ํา และน้ําที่ถูกดูดก็จะถูกปลอยออกไปในแปลงปลูก สําหรับงานภูมิทัศนระบบน้ําท่ีจะใช 

นอกจากตองคํานึงถึงปริมาณน้ําที่เหมาะสมสําหรับพืชแลว ยังตองคํานึงถึงในดานของความสวยงาม

อีกดวย โดยอาจจะตองซอนหรือใชวัสดุที่มีสีกลมกลืนกับสภาพโดยรอบ ดังนั้นหากแบงสวนที่เปน

องคประกอบของระบบน้ําระบบสุขาภิบาลถือไดวามีความสําคัญตอตัวอาคารในแงการจัดการระบบ

น้ําภายใน และภายนอกอาคารทุกรูปแบบใหเปนสัดสวน ใชงานไดสะดวก และมีความปลอดภัยไมเปน

อันตราย อีกทั้งยังมีความสําคัญตอผูใชงานภายในอาคารในดานปจจัยที่ชวยสงเสริมสุขอนามัยที่ดีใน

การอยูอาศัย [1] 

ในทรู ทาวเวอร มีถังสําหรับใชเติมของนํ้าโดยใชระบบปมอัตโนมัติในการใชวัดคาน้ําละทําการดูด

น้ําจากถังข้ึนไปเติมบนแทงคน้ําและภายในถัง ตองข้ึนไปตรวจสอบระดับน้ําบนดาดฟาทกุวันซึ่งบางวัน

ก็ไมไดเติมเนื่องจากน้ํามีคาไดตามมาตรฐานจึงทําใหเสียเวลาในการขึ้นไปตรวจสอบระดับน้ําภายในถัง

ดังนั้น จึงมีการคิดคนอุปกรณที่ชวยทําใหประหยัดเวลาในการตรวจเช็ก ผูจัดทําจึงไดทํา เครื่องวัด

ระดับน้ําผานแอพพลิเคชั่นไลน เพื่อใหพนักงานไดใชเวลาอยางคุมคาไมเสียเวลาในการเดินข้ึนไปตรวจ

เช็กทุกวันและเติมน้ํา และประหยัดเวลาเพราะเมื่อน้ําอยูในระดับไหนตัวเซนเซอรก็จะมีเสียงดังขึ้น

และสงผานแอพพลิเคช่ันไลนทําใหผนักงาน ไดดูระดับน้ําผานแอพพลิเคชั่นไลนในแตละระดับได จึง

ทําการตั้งระดับ สูงสุดไวที่ 100 เปอรเซ็นต และรองลงมาเปน 80 เปอรเซ็นต และรองลงมาเปน 60 

เปอรเซ็นต และรองลงมาเปน 40 เปอรเซ็นต และรองลงมาเปน 20 เปอรเซ็นต 

ดังน้ันทางคณะผูจัดทําจึงไดสรางเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนที่สามารถ

ทํางานควบคุมดวยอุปกรณตรวจวัดระดับน้ําของ Roof Tank แลวนํามาประมวลผลดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร และมสีญัญาณเตือนระดับน้ํา และสงขอมูลผานระบบแอพพลิเคช่ันไลนในแตละ

ระดับเพื่อแกไขปญหาน้ําลนออกมาจากถังและทําใหเกิดความเสียหายแก เครื่องใชไฟฟา อุปกรณ

ไฟฟ า  ปฏิบัติ งานหรื อซอม บํา รุ ง ในพื้ นที่ ที่ มีน้ํ า ไหลออกมาจาก ถัง นํ้ า ไดยากไมสะดวก



 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1 เพื่อออกแบบและสรางเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน 
2 เพื่อหาประสิทธิภาพชุดทดลองเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน 
3 เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของชุดทดลองเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชัน่ไลน 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนประสงคผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยนําเสนอในลักษณะของการเรียบเรียงเชิงสังเคราะหดังนี้ 

1 ระบบสุขาภิบาล 

2 สวนประกอบของตัวแจงเตือนน้ําลน  

3 แอพพลิเคชั่นไลน  

4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การออกแบบและสราง การหาประสิทธิภาพและการศึกษาความพึงพอใจของผูใชเครื่องวัดระดับ

น้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนผูวิจัยไดดําเนินการ ตามลําดับดังตอไปนี้ 

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง/กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายไดจากการสุมเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เพื่อการประเมินความพึง
พอใจ ไดแก พนักงานบริษัท พรอมเทคโน เซอรวิส จํากัด จํานวน 10 ทาน 
2.เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 2.1 เครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน 
 2.2เครื่องมอืเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
 2.2.1  แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 
 2.2.2 แบบบันทึกขอมูลการใชเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน 
 2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีตอ เครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่น
ไลนเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10ขอ 
3.  ขั้นตอนการออกแบบและสราง  
 3.1ข้ันตอนการออกแบบ การสราง และศึกษาประสิทธิภาพเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผาน
แอพพลิเคชั่นไลนโดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
 3.1.1 ศึกษาบริบทของ กลุมพนักงานชางเทคนิค บริษัท พรอมเทคโน เซอรวิส จํากัด ที่
ประกอบอาชีพชางไฟฟาอาคาร กลุมตัวอยาง 
 3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใชในการสรางเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน 



 
 

 3.1.3 วิเคราะหองคความรูตาง ๆ เพื่อนํามาบูรณาการใชพัฒนาเครื่องมือหรือสรางเครื่องมือ
ใหมที่คาดวาจะมปีระสิทธิภาพที่สูงกวาของเดิม 
 3.1.4  ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักการทํางานของเครื่องวัด
ระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 3.1.5 ดําเนินการออกแบบเครื่องวัดระดับน้ําRoof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน 
 3.1.6 นํารางรูปแบบเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ ดานการออกแบบและการเลือกใชวัสดุ และผูประกอบอาชีพชาง
ไฟฟา จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง คุณภาพ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) 
 3.1.7 ดําเนินการสราง ชุดเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน 
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
 3.1.8 นําไปทดลอง (Try out) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผาน
แอพพลิเคชั่นไลนโดยการทดลองจะไดเปนไปตามตารางของภาคผนวก 
 3.2 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชจํานวน 10ขอ โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
 3.2.1  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวกับความพึงพอใจ 
 3.2.2  ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 
 3.2.3  ยกรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูจัดทําจากการใชเครื่องวัดระดับน้ําRoof 
Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert)  มีขอคําถาม
จํานวน 10 ขอ แบงกลุมคําถามเปน 3 ดาน คือ ดานการออกแบบ ดานการใชงาน และดานคุณคาโดย
สรุป โดยกําหนดคาระดับความคิดเห็นแตละชวงคะแนน   
 3.2.4  นํารางแบบสอบถามความพึงพอใจใหผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือประเมิน3 คนเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช  และหัวขอการประเมินที่ถูกตอง  
และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
มาคํานวณหาคา IOC แลวเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป   
 3.2.5  นําแบบสอบถามความคดิเห็นที่ปรับปรุงแลว ไปสอบถามกลุมเปาหมาย  
4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนดังนี้ 
 4.1 เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   4.1.1 ดําเนินการจัดทาํเครื่องวัดระดับน้ําRoof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนพรอมแบบ
บันทึกขอมูล 
   4.1.2 เก็บรวบรวมขอมูล 
   4.1.3 นําไปคํานวณหาคาประสิทธิภาพของเครื่องวัดระดับน้ําRoof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนตอไป 



 
 

 4.2 เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาคาความพึงพอใจของเครื่องวัดระดับน้ําRoof Tank ผานแอพพลิเคชั่น
ไลนโดยมีวิธีดาํเนินการ ดังนี้ 
  4.2.1 นําแบบประเมินความพงึพอใจจากการใชเครื่องวัดระดับน้ําRoof Tank ผานแอพพลิเคชั่น
ไลนไดแกกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน จากนั้นผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

 4.2.2 รวบรวมแบบสอบถาม  นํามาหาคาเฉลี่ย (Xത) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 
5 วิเคราะหขอมูล  

 5.1คาประสิทธิภาพเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนโดยการหาประสิทธิภาพโดย
การหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ 
 5.2เก็บขอมูลการทดลองใชเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน 
 5.3คาระดับ ความพึงพอใจของความพึงพอใจของผูใชเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผาน
แอพพลิเคชั่นไลนจากคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความ ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชสูตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการวิจัย 
 การออกแบบและสราง การ
ทํางานของลิฟตควบคุมดวยมือถือ ผูวิจัยไดดําเนินการ ตามลําดับดังตอไปนี้
 

ตอนที่  1  ผลการออกแบบและสรางเครื่องวัดระดับน้ํา 

 

ภาพที่ 1 แสดงออกแบบและสรางเครื่องวัดระดับน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบและสราง การหาประสิทธิภาพและการศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดพัฒนาการ
ทํางานของลิฟตควบคุมดวยมือถือ ผูวิจัยไดดําเนินการ ตามลําดับดังตอไปนี้ 

ผลการออกแบบและสรางเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน

ออกแบบและสรางเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน

 

ประสิทธิภาพและการศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดพัฒนาการ

ผานแอพพลิเคชั่นไลน 

 
ผานแอพพลิเคชั่นไลน 



 
 

ตอนที่ 2 ผลการทดสอบการทํางานเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการทํางานเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน 

ลําดับ 
ผลการทดสอบการทํางานเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank 

คาระดับน้าํที่วัดได
(เมตร) 

สถานะสัญญาณ
หลอดแสดงผล 

สถานะระบบ
สัญญาณเสียง 

ระบบแจงเตือนดวย 
แอพพลิเคชั่นไลน 

1 1 หลอดสีขาว ไมทํางาน ไมมีการเจงเตือน 
2 2 หลอดสีขาว ไมทํางาน ไมมีการเจงเตือน 
3 3 หลอดสีขาว ไมทํางาน ไมมีการเจงเตือน 
4 4 หลอดสีน้ําเงิน ไมทํางาน ไมมีการเจงเตือน 
5 5 หลอดสีน้ําเงิน ไมทํางาน ไมมีการเจงเตือน 
6 6 หลอดสีน้ําเงิน ไมทํางาน ไมมีการเจงเตือน 
7 7 หลอดสีน้ําเงิน ไมทํางาน ไมมีการเจงเตือน 
8 8 หลอดสีเหลือง ไมทํางาน ไมมีการเจงเตือน 
9 9 หลอดสีเหลือง ไมทํางาน ไมมีการเจงเตือน 
10 10 หลอดสีแดง ทํางาน มีการเจงเตือน 

รอยละ 100 100 100 100 
 

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบการทํางานเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน
พบวา เมื่อทดสอบการทํางานการตรวจคาระดับน้ําที่วัดได ตั้งแต 1 ถึง 10 เมตร ของRoof Tankชวง
ระดับน้ําที่ 1 -3 เมตร สถานะสัญญาณหลอดสีขาวแสดงผล ระบบสัญญาณเสียงไมทํางาน และไมมีการ
แจงเตือนดวยแอพพลิเคชั่นไลนชวงระดับน้ําที่ 4 -7 เมตร สถานะสัญญาณหลอดสีน้ําเงินแสดงผล ระบบ
สัญญาณเสียงไมทํางาน และไมมีการแจงเตือนดวยแอพพลิเคชั่นไลนชวงระดับน้ําที่ 8 -9 เมตร สถานะ
สัญญาณหลอดสีเหลืองแสดงผล ระบบสัญญาณเสียงไมทํางาน และไมมีการแจงเตือนดวยแอพพลิเคชั่น
ไลน และระดับน้ําที่ 10 เมตร สถานะสัญญาณหลอดสีแดงแสดงผล ระบบสัญญาณเสียงทํางาน และมีการ
แจงเตือนดวยแอพพลิเคชั่นไลน และผลการทํางานเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tankผานแอพพลิเคชั่นไลน มี
ผลลัพธทํางานถูกตองแสดงผลได คิดเปนรอยละ100 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนที่ 3 ผลความพึงพอใจของผูใหขอมูลที่มีตอเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1. การทํางานของชุดแจงเตือนระดับน้ํา 4.50 0.71 มาก 

2. การทํางานของระบบปองกันวงจร 4.40 0.70 มาก 

3. ความเร็วในการแจงเตือน 4.50 0.85 มาก 

4. ความเหมาะสม ความคุมคา 4.40 0.84 มาก 

5. ความปลอดภัยในการใชงาน 4.60 0.70 มากที่สุด 

6. ความแข็งแรงของวัสดุและอุปกรณ 4.70 0.67 มากที่สุด 

7. เทคโนโลยีที่นํามาใชเหมาะสมกับปจจุบัน 4.60 0.52 มากที่สุด 

8. สามารถซอมบํารุงไดสะดวก 4.90 0.32 มากที่สุด 

9. มีประโยชนในการนําไปใชงานจริง 4.60 0.52 มากที่สุด 

10. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนระดับน้ํา 4.50 0.71 มาก 

รวมคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.57 0.66 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 ผลการหาความพึงพอใจตอผูใชงานเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผาน
แอพพลิเคชั่นไลนพบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.57 เมื่อพิจารณาความพึง
พอใจเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคามากที่สุด ไดแก สามารถซอมบํารุงไดสะดวกความแข็งแรงของวัสดุและ
อุปกรณความปลอดภัยในการใชงานเทคโนโลยีที่นํามาใชเหมาะสมกับปจจุบันมีประโยชนในการนําไปใช
งานจริงอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.90 , 4.70 และ4.60 ตามลําดับรองลงมาไดแก การ
ทํางานของชุดแจงเตือนระดับน้ําความเร็วในการแจงเตือนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนระดับ
น้ําการทํางานของระบบปองกันวงจรความเหมาะสม ความคุมคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.50 
และ4.4 ตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อภิปรายผล  
  เครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน ที่สรางข้ีนพบวาเมื่อทดสอบการทํางานการ
ตรวจคาระดับน้ําที่วัดได ตั้งแต 1 ถึง 10 เมตร ของRoof Tankชวงระดับน้ําที่ 1 -3 เมตร สถานะสัญญาณ
หลอดสีขาวแสดงผล ระบบสัญญาณเสียงไมทํางาน และไมมีการแจงเตือนดวยแอพพลิเคชั่นไลน ชวง
ระดับน้ําที่ 4 -7 เมตร สถานะสัญญาณหลอดสีน้ําเงนิแสดงผล ระบบสัญญาณเสียงไมทํางาน และไมมีการ
แจงเตือนดวยแอพพลิเคชั่นไลน ชวงระดับน้ําที่ 8 -9 เมตร สถานะสัญญาณหลอดสีเหลืองแสดงผล ระบบ
สัญญาณเสียงไมทํางาน และไมมีการแจงเตือนดวยแอพพลิเคชั่นไลน และระดับน้ําที่ 10 เมตร สถานะ
สัญญาณหลอดสีแดงแสดงผล ระบบสัญญาณเสียงทํางาน และมีการแจงเตือนดวยแอพพลิเคชั่นไลน และ
ผลการทํางานเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tankผานแอพพลิเคชั่นไลน มีผลลัพธทํางานถูกตองแสดงผลได คิด
เปนรอยละ100ทั้งนี้เพราะผูวิจัยไดศึกษาบริบทของ กลุมตัวอยาง ที่ประกอบอาชีพพนักงานชางเทคนิค 
โดยสํารวจ และวิเคราะห ความตองการ เครื่องมือ ของกลุมตัวอยางพบวาจากการศึกษาบริบทพบวา
เครื่องมือที่ใชในอดีตผานมาถึงปจจุบันของอาชีพพนักงานชางเทคนิค ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ จน
ไดเครื่องมอืและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ ไวใชในการปฏิบัติงาน 
 1.การที่ประสิทธิภาพของเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนนี้มีประสิทธิภาพ
ตามที่กลุมพนักงานชางเทคนิค บริษัทพรอม เทคโนเซอรวิส จํากัดไดใหคําแนะนํา ท้ังนี้เปนเพราะการ
สรางเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนไดผานกระบวนการที่เปนระบบตามขั้นตอนที่
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กอนที่จะสรางอุปกรณใหมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับ
งานวิจัย 
 2.การที่เครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนมีประสิทธิภาพการผลิตเมื่อเทียบกับ
แรงงานคนมีความแตกตางกันที่นัยสําคัญระดับ โดยมี เปนเพราะผูวิจัยตองการที่จะประดิษฐเครื่องมือมา
ใชแกไขปญหาน้ําลนออกมาจากถังและทําใหเกิดความเสียหายแก เครื่องใชไฟฟา อุปกรณไฟฟา 
ปฏิบัติงานหรือซอมบํารุงในพื้นที่ที่มีน้ําไหลออกมาจากถังน้ําไดยากไมสะดวก 
 3.การท่ีผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจตอเครื่องวัดระดับน้ํา Roof 
Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูวิจัยไดพัฒนาระบบสามารถซอม
บํารุงไดสะดวกความแข็งแรงของวัสดุและอุปกรณ ความปลอดภัยในการใชงานเทคโนโลยีที่นํามาใช
เหมาะสมกับปจจุบันมีประโยชนในการนําไปใชงานจริง เพื่อใหพนักงานบริษัท พรอมเทคโน เซอรวิส 
จํากัด ไดสามารถนําไปใชงานจริงได 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
   1.1 จากผลการวิจัยพบวา เครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนนี้มี
ประสิทธิภาพ และเมื่อนําไปใชกับกลุมเปาหมายพบวาสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานของชางเทคนิคไดแต
ถานําเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนไปใชกับประชากรอื่น  เพื่อประโยชนแกคน
จํานวนมากตอไป   



 
 

   1.2 จากทดสอบเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนผลกระทบจากการ
ทดสอบและหาประสิทธิภาพ ควรหาพื้นที่ที่มีระบบเครือขายในการใชงานทดสอบเทานั้นในกรณีใช
แอพพลิเคชั่นจากมือถือในการแจงเตือน 
  2. ขอเสนอแนะดานการวิจัยและพัฒนา ครั้งตอไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนใน
ระยะยาว เมื่อเวลา ผานไปแลวเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลนจะยังใหผลดีเชนเดิม
หรือไม 
   2.2 ควรมีพัฒนาระบบการปองกันสัญญาณรบกวนจากภายในและภายนอกระบบของ
เครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน 
   2.3 ควรพัฒนาแอพพลิเคชั่น ใหมีความหลายหลายและยืดหยุนในการใชงานควบคุมและสั่ง
การ พรอมระบบความปลอดภัยที่จะเขาใชของเครื่องวัดระดับน้ํา Roof Tank ผานแอพพลิเคชั่นไลน 
  2.4 ควรมีการพัฒนาการออกแบบใหมีน้ําหนักเบาข้ึน และใชงานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เหมาะสมกับสถานที่  
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