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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อออกแบบและสรางชุดทดลองการทํางานเครื่องวัด
ความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดี 2) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดพัฒนาการทํางานของลิฟต
ควบคุมดวยมือถือ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบ
มอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีขอบเขตของการวิจัยไดแก ขอบเขตดานเน้ือหาออกแบบและสรางชุด
ทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดี หาประสิทธิภาพโดยตาราง
การทดลองการใชงานโดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดทดลองการทํางาน
เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีขอบเขตดานกลุมตัวอยางคือ พนักงานบริษัท 
พรอม เทคโนเซอรวิส จํากัด จํานวน 10 คน และขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาในการวิจัย เดือน พ.ค. 
2565 ถึง เดือน ก.พ. 2566  สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 จากการวิจัยพบวา 1) การออกแบบและสรางชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบ
มอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีมีความเหมาะสมและความเปนไปไดอยูในระดับดีมาก2) การหา
ประสิทธิภาพชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีคิดเปนรอย
ละ1003) การศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร
แสดงผลผานจอแอลซีดีอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยรวม 4.59(SD=0.68) 
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Abstract 

 The objectives of this research are 1) to design and construct the 

experimental set of motor tachometer display via LCD display, 2) to find the 

efficiency of the developmental set of hand-held elevators, 3) to study the 

satisfaction of the users of the experimental set. The tachometer is displayed 

through the LCD. The scope of the research is the content scope. Design and build a 

test kit for measuring motor tachometers through an LCD display. find efficiency by 

The trial schedule by the expert reviewed. To study the satisfaction of the users of 

the experimental set of motor tachometers displayed through the LCD. 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 1) Design and construction of a test set of tachometers 
displayed through LCD. There is a very good level of suitability and possibility. 2) 
Efficiency determination of the experimental set of motor tachometers displayed 
through the LCD. 3) Satisfaction study of users of the experimental set of motor 
tachometers displayed through LCD. at the highest level have mean is 4.59(SD=0.68) 
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บทนาํ 
 เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร ปจจุบันมีการออกแบบเพื่อการใชงานในลักษณะตางๆ 3 
รูปแบบ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาตร ไดแก 1.เครื่องวัดความเร็วรอบท่ีออกแบบใชงาน
โดยอาศัยหลักการของสนามแมเหล็กใชหลักการเดียวกันกับเครื่องกําเนิดไฟฟา คือการอาศัยหลักการ
ของ สนามแมเหล็ก 2.เครื่องวัดความเร็วรอบ ท่ีออกแบบใชงานโดยอาศัยหลักการสองผานของแสง
จากตัวเซ็นเซอรอินฟาเรดจากคุณสมบัติของเซน็เซอรอินฟาเรด ซึ่งเปนตัวตรวจรูปริมาณแสงท่ีกระทบ 
โดยเมื่อเซ็นเซอรอินฟาเรดไดรับแสงในปริมาณหนึ่ง จะทําใหเกิดศักยไฟฟาหรือแรงดันทางไฟฟาที่
แตกตางกันไป ในกรณีนี้จะตองตอวงจรไฟฟาเพื่อใหเซ็นเซอรอินฟาเรดนี้ทํางานไดเมื่อเซ็นเซอรอิน
ฟาเรดนี้สามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณแสงแลวสงสัญญาณจากการวัดนี้ไปเปนสัญญาณ
แรงดันทางไฟฟา ซึ่งสามารถสรางวงจรนับรูปสัญญาณความถี่เพื่อใชคํานวณคารอบของวัตถุที่กําลัง
หมุนผานตัวเซ็นเซอรอินฟาเรดนี้ได โดยในการวัดรอบนั้น จะตองติดแผนสะทอนแสงใหกับวัตถุที่กําลัง
หมุนนี้ดวย3. เครื่องวัดความเร็วรอบ ที่ออกแบบใชงานโดยอาศัยหลักการปรากฏการณสโตโบสโคปป
รากฏการณ สโตโบสโคป คือปรากฎการณที่ศึกษาเกี่ยวกับการหมุนของวัตถุผานสโตโบสโคปที่เจาะ
เปนซี่รองและหมุนดังรูป เชนเดียวกับการวัดความเร็วของการถายรูปหรือวีดีโอ ซึ่งมักจะบอก
คาความถ่ีในการจับภาพเปนหนวย เฟรมตอวินาที จากหลักการนี้ จึงมีการนําสโคปสมยัใหมที่มีแสงไฟ
กระพริบในการจับภาพหรือที่เรารูจักกันทั่วไปวา แสงแฟลต สองไปยังวัตถุท่ีกําลังหมุน แลวนําความถ่ี
ในการจับภาพ(จํานวนเฟรมตอวินาที) มาคํานวณความเร็วของวัตถุที่กําลังหมุน การออกแบบ
เครื่องวัดความเร็วรอบในลักษณะนี้ เปนวิธีท่ีทันสมัยที่สุดจากสองแบบที่กลาวมา เครื่องวัดความเร็ว
รอบ แบบสโตโบสโคป เหมาะสําหรับการนําไปใชงานไดหลายลักษณะ เปนแบบตัววัดที่ไมทําลาย
ชิ้นงาน คือ ไมจําเปนตองสัมผัสชิ้นงานก็สามารถวัดรอบได 
  เนื่องจากการใชงานมอเตอรไฟฟาสวนใหญมักจะอยูโรงงานอุตสาหกรรม และใน
ชีวิตประจําวันของทุกบานทุกครัวเรือน รานอาหารตางๆ ที่มีระบบระบายอากาศ ปมน้ําสูบน้ําขึ้นถัง
พัก รถน้ําพักแบบอัตโนมัติ เปนตน ความเร็วรอบมอเตอรไฟฟามีสวนสําคัญในการเลือกใชมอเตอร
ไฟฟาท่ีเหมาะสมกับการใชงานโดยจะกําหนดไวที่เนมเพลทมอเตอรแตละชนิด ความเร็วรอบของ
มอเตอรไฟฟานั้นจะขึ้นอยูกับองคประกอบ 2 สวน คือ จํานวนโพลของขดลวดท่ีตัวสเตเตอรของ
มอเตอรไฟฟา ความถี่ของแรงดันไฟฟาที่จายใหกับตัวมอเตอร [1]  
  ดังนั้นผูจัดทําจึงมีแนวคิดสรางเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีที่
สามารถสาธิตการทํางานในการวัดความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟา โดยใชเซนเซอรเปนอุปกรณ
ตรวจจับในการนับรอบการหมุนของมอเตอร และแลวนํามาประมวลผลดวยไมโครคอนโทรลเลอร  
พรอมแสดงผลปริมาณการวัดความเร็วรอบมอเตอรผานจอแอลซีดีเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
ความเร็วรอบของมอเตอร และใหพนักงานบริษัทพรอมเทคโน เซอรวิส จํากัดไดศึกษาและสามารถ
นําไปประยุกตใชงานจริงได 
 
 
 
 



 
 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดี 
2.เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดี  
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซดีี 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีผูวิจัยไดศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยนําเสนอในลักษณะของการเรยีบเรียงเชิงสังเคราะหดังนี้ 
1.  อาดูโน 
2.  อุปกรณที่ใชในการเชื่อมตอกับบอรดอาดูโน 
3.เครื่องวัดความเร็วรอบ ที่ออกแบบใชงานโดยอาศัยหลักการของสนามแมเหล็ก 
4. เครื่องวัดความเร็วรอบ ท่ีออกแบบใชงานโดยอาศัยหลักการสองผานของแสงจากตัว

เซ็นเซอรอินฟาเรด 
5.เครื่องวัดความเร็วรอบ ที่ออกแบบใชงานโดยอาศัยหลักการปรากฏการณสโตโบสโคป 
6.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การออกแบบและสราง การหาประสิทธิภาพและการศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดทดลองการ
ทํางานเครื่องวัดความเรว็รอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีผูวิจัยไดดําเนินการ ตามลําดับดังตอไปนี้ 
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง/กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายไดจากการสุมเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เพื่อการประเมนิความพึง
พอใจ ไดแก พนักงานบริษัท พรอมเทคโน เซอรวิส จํากัด จํานวน 10 ทาน 
2.เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 2.1 ชุดทดลองการทํางานเคร่ืองวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดี 
 2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
 2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 
 2.2.2 แบบบันทึกขอมูลการใชชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร
แสดงผลผานจอแอลซีดี 
 2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีตอชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบ
มอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดี เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10ขอ 
3.  ขั้นตอนการออกแบบและสราง  
 3.1 ขั้นตอนการออกแบบ การสราง และศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองการทํางานเครื่องวัด
ความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีโดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
 3.1.1 ศึกษาบริบทของ กลุมพนักงานชางเทคนิค บริษัท พรอมเทคโน เซอรวิส จํากัด ที่
ประกอบอาชีพชางไฟฟาอาคาร กลุมตัวอยาง 
 3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใชในการสรางชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบ
มอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดี 



 
 

 

 3.1.3 วิเคราะหองคความรูตาง ๆ เพื่อนํามาบูรณาการใชพัฒนาเครื่องมือหรือสราง
เครื่องมือใหมที่คาดวาจะมีประสิทธิภาพที่สูงกวาของเดิม 
 3.1.4  ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักการทํางานของชุดทดลอง
การทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดแีละการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
   3.1.5  ดําเนินการออกแบบชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผล
ผานจอแอลซีดี 
   3.1.6  นํารางรูปแบบชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผาน
จอแอลซีดีเสนอตอผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ ดานการออกแบบและการเลือกใชวัสดุ และ
ผูประกอบอาชีพชางไฟฟา จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง คุณภาพ และความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) 
   3.1.7 ดําเนินการสรางชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผาน
จอแอลซีดีตามคาํแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
   3.1.8 นําไปทดลอง (Try out) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดทดลองการทํางานเครื่องวัด
ความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีถือโดยการทดลองจะไดเปนไปตามตารางของภาคผนวก 
 3.2 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชจํานวน 10ขอ โดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 
 3.2.1  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 3.2.2  ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 
 3.2.3  ยกรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูจัดทําจากการใชชุดทดลองการทํางาน
เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิ
เคิรท (Likert)  มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ แบงกลุมคําถามเปน 3 ดาน คือ ดานการออกแบบ ดาน
การใชงาน และดานคณุคาโดยสรุป โดยกําหนดคาระดับความคดิเห็นแตละชวงคะแนน   
3.2.4  นํารางแบบสอบถามความพึงพอใจใหผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือประเมิน3 คนเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาท่ีใช  และหัวขอการประเมินที่ถูกตอง  และ
นํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมา
คํานวณหาคา IOC แลวเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป   
3.2.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแลว ไปสอบถามกลุมเปาหมาย  
4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร
แสดงผลผานจอแอลซีดีดังน้ี 
 4.1 เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  4.1.1 ดําเนินการจัดทําชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอ
แอลซีดีพรอมแบบบันทึกขอมูล 
  4.1.2 เก็บรวบรวมขอมูล 
  4.1.3 นําไปคํานวณหาคาประสิทธิภาพของชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบ
มอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีตอไป 



 

 4.2 เกบ็รวบรวมขอมลูเพื่อหาคาความพึงพอใจของ
มอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดี
  4.2.1 นาํแบบประเมินความพงึพอใจจากการใช
มอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดี
แบบสอบถาม 

 4.2.2 รวบรวมแบบสอบถาม  นํามาหาคาเฉลี่ย
5. การวิเคราะหขอมลู 
 5.1 คาประสิทธภิาพชุดทดลองการทํางาน
โดยการหาประสิทธิภาพโดยการหาคาดัชนคีวามสอดคลองของเคร่ืองมือ
 5.2 เกบ็ขอมูลการทดลองใช
แอลซีดี 
 5.3 คาระดับ ความพึงพอใจ
รอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดี
การแปลความ ดังนี ้

คาเฉลี่ย 4.51-
คาเฉลี่ย 3.51-
คาเฉลี่ย 2.51-
คาเฉลี่ย 1.51-
คาเฉลี่ย 1.00-

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 

ผลการวิจัย 
 การออกแบบและสราง การ
ทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอ
 

ตอนที่  1  ผลการออกแบบและสราง

ภาพที่ 1 แสดงชดุทดลองการทํางานเคร่ืองวดัความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอ

เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาคาความพึงพอใจของชดุทดลองการทํางานเคร่ืองวัดความเร็วรอบ
แอลซีดีโดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

นาํแบบประเมินความพงึพอใจจากการใชชดุทดลองการทํางานเคร่ืองวัดความเร็วรอบ
แอลซีดีไดแกกลุมตวัอยาง จํานวน 10 คน จากนั้นผูวิจัยเก็บรวบรวม

รวบรวมแบบสอบถาม  นํามาหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอ
โดยการหาคาดชันคีวามสอดคลองของเครื่องมือ 

เก็บขอมูลการทดลองใชชดุทดลองการทํางานเคร่ืองวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอ

คาระดับ ความพึงพอใจของความพึงพอใจของผูใชชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็ว
แอลซีดีจากคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวเปรียบเทียบกับเกณฑใน

-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สดุ 
-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การออกแบบและสราง การหาประสิทธิภาพและการศึกษาความพึงพอใจของผูใชชดุทดลองการ
ทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีผูวิจัยไดดําเนินการ ตามลําดับดงัตอไปนี้

ผลการออกแบบและสรางชดุทดลองการทํางานเคร่ืองวดัความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอ

 

ชดุทดลองการทํางานเคร่ืองวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอ

 

เครื่องวัดความเร็วรอบ

เครื่องวัดความเร็วรอบ
คน จากนั้นผูวิจยัเก็บรวบรวม

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

แสดงผลผานจอแอลซีดี

แสดงผลผานจอ

เคร่ืองวัดความเร็ว
แลวเปรียบเทียบกับเกณฑใน

ชุดทดลองการ
ผูวิจัยไดดําเนินการ ตามลําดับดังตอไปนี้ 

ชุดทดลองการทํางานเคร่ืองวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีด ี

ชดุทดลองการทํางานเคร่ืองวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดี 



 
 

 

ตอนที่ 2 ผลการทดสอบการทาํงานชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดี 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการทํางานชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเรว็รอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดี 
 

ลําดับ 

ผลการทดสอบการทํางานการวัดความเร็วรอบมอเตอร 
ผลการวัดความเร็วรอบ
มอเตอรของชุดทดลอง

(rpm.) 

ผลการวัดความเร็วรอบ
มอเตอรของเครื่องวัด

(rpm.) 

คาความ
ผิดพลาด 

การแสดงผล
ผานหนาจอแอล

ซีดี 
1 20.0 20.1 0.1 20.0 
2 40.0 39.8 0.2 40.0 
3 60.0 60.0 0 60.0 
4 80.0 80.3 0.3 80.0 
5 100.0 100.1 0.1 100.0 
6 120.0 119.5 0.5 120.0 
7 140.0 139.7 0.3 140.0 
8 160.0 160.4 0.4 160.0 
9 180.0 180.1 0.1 180.0 
10 200.0 199.9 0.1 200.0 

คาเฉลี่ย 0.21 - 
 

  จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบการทํางานของชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบ
มอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีพบวา เมื่อการทดสอบการทํางานโดยการปรับคาวัดความเร็วรอบ
มอเตอร ตั้งแต 20.0 ถึง 200.0 rpm. ของชุดทดลองเพ่ือเปรียบเทียบการวัดคาที่วัดไดจากเครื่องวัด
จะไดคาเฉลี่ยความผิดพลาดของความเร็วรอบมอเตอร เทากับ 0.21rpm. สวนการแสดงผลการวัด
ความเร็วรอบมอเตอรของชุดทดลองผานหนาจอแอลซีดี สามารถแสดงคาไดตรงกับคาความเร็วรอบ
มอเตอรของชุดทดลอง และผลการทดสอบการทํางาน จํานวน 10 ครั้ง ชุดทดลองการทํางาน
เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีสามารถทํางานได คิดเปนรอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร
แสดงผลผานจอแอลซีดี 
 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของชุดทดลองการทํางานเครื่องวัด
ความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีจํานวน 10 คน 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

𝐱 S.D. แปลผล 

1. การทํางานของระบบเซนเซอร 4.50 0.71 มาก 
2. ความเสถียรของชุดทดลอง 4.40 0.70 มาก 
3. ความเร็วในการวัด 4.50 0.85 มาก 

4. ความเหมาะสม ความคุมคา 4.40 0.84 มาก 

5. ความปลอดภัยในการใชงาน 4.80 0.70 มากท่ีสุด 

6. ความแข็งแรงของวัสดุและอุปกรณ 4.70 0.67 มากที่สุด 

7. เทคโนโลยีที่นํามาใชเหมาะสมกับปจจุบัน 4.60 0.52 มากที่สุด 

8. สามารถซอมบํารุงไดสะดวก 4.90 0.62 มากที่สุด 

9. มีประโยชนในการนาํไปใชงานจริง 4.60 0.52 มากที่สุด 

10. เพิ่มประสิทธิภาพของชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็ว
รอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซดีี 

4.50 0.71 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.59 0.68 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใหขอมูลที่มีชุดทดลองการทํางานเครื่องวัด
ความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดี พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.59เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคามากที่สุด ไดแก สามารถซอมบํารุงไดสะดวกมี
คาความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90รองลงมา ไดแก ความปลอดภัยในการใช
งานมีคาความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 และขอที่มีคานอยที่สุดเปนลําดับ
สุดทาย ไดแกความเสถียรของชุดทดลองความเหมาะสม ความคุมคา มีคาความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

อภิปรายผล 
  ชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีสรางข้ีนพบ
วาเมื่อการทดสอบการทํางานโดยการปรับคาวัดความเร็วรอบมอเตอร ตั้งแต 20.0 ถึง 200.0 rpm. 
ของชุดทดลองเพื่อเปรียบเทียบการวัดคาที่วัดไดจากเครื่องวัดจะไดคาเฉลี่ยความผิดพลาดของ
ความเร็วรอบมอเตอร เทากับ 0.21rpm. สวนการแสดงผลการวัดความเร็วรอบมอเตอรของชุดทดลอง
ผานหนาจอแอลซีดี สามารถแสดงคาไดตรงกับคาความเร็วรอบมอเตอรของชุดทดลอง และผลการ
ทดสอบการทํางาน จํานวน 10 ครั้ง ชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผาน
จอแอลซีดีสามารถทํางานได คิดเปนรอยละ 100ทั้งนี้เพราะผูวิจัยไดศึกษาบริบทของ กลุมตัวอยาง ท่ี
ประกอบอาชีพพนักงานชางเทคนิค โดยสํารวจ และวิเคราะห ความตองการ เครื่องมือ ของกลุม
ตัวอยางพบวาจากการศึกษาบริบทพบวาเครื่องมือที่ใชในอดีตผานมาถึงปจจุบันของอาชีพพนักงาน
ชางเทคนิค ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ จนไดเครื่องมือและอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ ไวใชในการ
ปฏิบัติงาน 

1.การที่ประสิทธิภาพของชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผล
ผานจอแอลซีดีนี้มีประสิทธิภาพตามท่ีกลุมพนักงานชางเทคนิค บริษัทพรอม เทคโนเซอรวิส จํากัดได
ใหคําแนะนํา ทั้งนี้เปนเพราะการสรางชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผล
ผานจอแอลซีดีผานกระบวนการที่เปนระบบตามข้ันตอนที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ กอนที่จะสรางอุปกรณใหมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับงานวิจัย 
 2.  การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจตอชุดทดลอง
การทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีในระดับมากที่สุด ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะผูวิจัยไดพัฒนาชุดทดลองใหสามารถซอมบํารุงไดสะดวกความปลอดภัยในการใชงานความ
เสถียรของชุดทดลองความเหมาะสมความคุมคา ที่สามารถสาธิตและทดลองการทํางานเครื่องวัด
ความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีใหกับพนักงานบริษัท พรอมเทคโน เซอรวิส จํากัดได
ศึกษาและสามารถนําไปประยุกตใชงานจริงได 
 
ขอเสนอแนะ 
   1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
    1.1 จากผลการวิจัยพบวาชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร
แสดงผลผานจอแอลซีดีนี้มีประสิทธิภาพ และเมื่อนําไปใชกับกลุมเปาหมายพบวาสามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของชางเทคนิคไดแตถานําชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผล
ผานจอแอลซีดีไปใชกับประชากรอ่ืน  เพื่อประโยชนแกคนจํานวนมากตอไป   
    1.2 ชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดี
เปนเคร่ืองมือท่ีผานการทดสอบ และมีความทนัสมัย เหมาะสมกับการนําไปใชกับอาชีพอื่นที่มีลักษณะ
การทํางานใกลเคียงกันเชน วิศกรในโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 
   2. ขอเสนอแนะดานการวิจัยและพัฒนา ครั้งตอไป 



 
 

 

    2.1ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของชุดทดลองการทํางานเครื่องวัดความเร็วรอบ
มอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีในระยะยาว เม่ือเวลา ผานไปแลวชุดทดลองการทํางานเครื่องวัด
ความเร็วรอบมอเตอรแสดงผลผานจอแอลซีดีจะยังใหผลดีเชนเดมิหรือไม 
    2.2  ควรมีการพัฒนาการออกแบบใหมีน้ําหนักเบาขึ้น และใชงานไดมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นเหมาะสมกับการเอาไปใชงาน 
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