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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือออกแบบและสร้างชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 2)

เพื่อหาประสิทธิภาพชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุด

จำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส ขอบเขตของการวิจัยได้แก่ ขอบเขตด้านเนื้อหาออกแบบและ

สร้างชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส หาประสิทธิภาพโดยตารางการทดลองการใช้งานโดย

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส ขอบเขต

ด้านกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัด จำนวน 10 คน และขอบเขตด้าน

เวลา ระยะเวลาในการวิจัย เดือน พ.ค. 2565 ถึง เดือน ก.พ. 2566  สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากการวิจัยพบว่า 1) การออกแบบและสร้างชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส มีความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับดีมาก2) การหาประสิทธิภาพชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้

การสัมผัส คิดเป็นร้อยละ1003) การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การ

สัมผัส อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.30(SD=0.69) 

คำสำคัญ : การพัฒนาชุดจำลอง , ระบบเซ็นเซอร์ , เทคโนโลยีไร้การสัมผัส  
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Abstract   

The objectives of this research were 1) to design and construct a non-

contact lift sensor simulator, 2) to find the efficiency of the non-contact lift sensor 

simulator, 3) to study the satisfaction of users of the contactless lift sensor simulator. 

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

contactless elevator press sensor. find efficiency by The trial schedule by the expert 

reviewed. To study the satisfaction of users of the contactless elevator push sensor 

simulator. 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. 

From the research, it was found that 1) the design and construction of 

the non-contact elevator press sensor simulation set; 2) Efficiency determination of 

the non-contact elevator press sensor simulation set. 3) a study on the satisfaction of 

users of the non-contact elevator press sensor simulation set at the high level have 

mean is 4.30(SD=0.69) 
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บทนำ 

ปัจจุบันเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับ

สนใจอย่างมากทั่วโลกขณะนี้ลิฟต์พาหนะโดยสารสำหรับอาคารสูงในประเทศไทย มีการนำลิฟต์ที่

ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรจากประเทศอิตาลีมาติดตั้งในสมัยรัชกาลที่ 6 ณ พระที่นั่งอนันสมาคมและ

ติดตั้งลิฟต์ท่ีขับเคลื่อนโดยแรงคนที่พระท่ีนั่งวโรภาสพิมาน พระราชวังบางประอิน  เมื่อมีไฟฟ้าใช้จึงได้

เริ่มนำเข้าลิฟต์จากต่างประเทศมาติดตั้งตามหน่วยงานราชการต่างๆ กระทั่งปัจจุบันได้กระจายสู่

ระบบธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และอาคารสูงที่เป็นอาคารสำนักงานต่างๆ  

ลิฟต์ในปัจจุบัน ในยุคสมัยใหม่นี้เทคโนโลยีต่างๆ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานแพร่หลายมาก

ขึ้น ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนจากระบบปุ่มกดมาใช้งานด้วยระบบแผ่นกุญแจ การควบคุมความเร็วของ

ลิฟต์ด้วยกลไกการเปิด-ปิดและตัวตัดต่างๆ และการใช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาเสริมการ

ทำงานของลิฟต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รับตัดเลเซอร์เพ่ือผลิตชิ้นส่วนในลิฟต์ ด้วยเทคโนโลยีตัด

วัสดุสะท้อนแสง ประเภทของลิฟต์ลิฟต์สามารถแบ่งแยกได้ตามลักษณะการทำงาน ดังนี้ลิฟต์ระบบไฮ

ดรอลิคและลิฟต์ระบบสลิงโดยระบบลิฟต์ระบบสลิง เป็นระบบที่สามารถนำมาประยุกต์ในการใช้งาน

ด้านต่างๆ ได้ค่อนข้างมากและหลากหลาย มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไม่สูงมาก และระบบควบคุมลิฟต์

อัตโนมัติต้องจัดให้มีการควบคุมอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง เช่น ลิฟตส์ำหรับยานยนต์ จะมีอุปกรณ์ติดตั้ง

ลิฟต์และส่วนประกอบควบคุมอื่นๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แหล่งจ่ายแรงดันต่ำ

นอกจากนี้ ข้อมูลของผู้ควบคุมส่วนใหญ่ยังอิงตามกิจกรรมของรถยนต์ รวมถึงตำแหน่งสถานะประตู

ทิศทางและน้ำหนักบรรทุกซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเวิร์กสเตชันของผู้ผลิตสามารถรับเมตริก

สำหรับรถยนต์หรือกลุ่มโดยใช้ข้อมูลนี้ซึ่งครอบคลุมถึงการคำนวณการวิ่ง/การโทรหรือรถยนต์การเปิด



 

 

ประตูท่ีจำเป็นทั้งหมดปัจจุบันเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) เป็นเทคโนโลยีที่

กำลังได้รับสนใจอย่างมากทั่วโลกซึ่งปัจจุบันได้มีเชื ้อโรคระบาดเกิดขึ ้นจำนวนมากและสามารถ

ติดต่อกันผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่ติดอยู่บนอุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆ ที่มีการใช้งาน

ร่วมกัน เช่น ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟต์โดยสาร กลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และนำพาไปสู่คนที่

สัมผัสต่อๆ กัน การลดการสัมผัสจุดเสี่ยงเหล่านี้ สามารถช่วยลดโอกาสที่จะรับได้เชื้อโรค และลดการ

แพร่กระจายของโรคติดต่อได้ 

ดังนั้นผู้จัดทําจึงมีแนวคิดสร้างชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสที่สามารถสาธิตการ

ทำงานการควบคุมสั่งการด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ติดตั้งไว้หน้าปุ่มเลขชั้นของลิฟต์เมื่อ

ใช้หลังมือบังหน้าปุ่มเลขชั้นของลิฟต์ที่เลือกในระยะห่าง 3-5 เซนติเมตร เซนเซอร์จะทำงานตรวจจับ

และสั่งการลิฟต์ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อป้องกันการ

สัมผัสกับปุ่มของลิฟต์แบบเดิมของแต่ละชั้นได้และให้พนักงานบริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จำกัดได้

ศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพ่ือออกแบบและสร้างชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 
2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 
3.  เพ่ือศึกษาความพอใจของผู้ทดลองชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ชุดพัฒนาการทำงานของลิฟต์ควบคุมด้วยมือถือผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยนำเสนอในลักษณะของการเรียบเรียงเชิงสังเคราะห์ ดังนี้ 

1.หลักการทำงานของระบบลิฟต ์
2.ความหมายของการใช้ระบบแบบไร้สัมผัส 
3.Arduino 
4.เซ็นเซอร์ (SENSORS) 
5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การออกแบบและสร้าง การหาประสิทธิภาพและการศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้ชุดจำลอง
เซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสผู้วิจัยได้ดำเนินการ ตามลำดับดังต่อไปนี้ 



 

 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายได้จากการสุ่มเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เพ่ือการประเมินความพึง
พอใจ ได้แก่ พนักงานบริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จำกัด จำนวน 10 ท่าน 
2.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 2.1 ชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 
 2.2เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 2.2.1  แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 2.2.2 แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 
 2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสถือเป็น
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10ข้อ 
3.  ขั้นตอนการออกแบบและสร้าง  
 3.1 ขั้นตอนการออกแบบ การสร้าง และศึกษาประสิทธิภาพชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การ
สัมผัสโดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 3.1.1 ศึกษาบริบทของ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จำกัด ที่
ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าอาคาร กลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 
 3.1.3 วิเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำมาบูรณาการใช้พัฒนาเครื่องมือหรือสร้าง
เครื่องมือใหม่ที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าของเดิม 
 3.1.4 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการทำงานของชุด
จำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
   3.1.5 ดำเนินการออกแบบชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 
   3.1.6 นำร่างรูปแบบ ชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสเสนอต่อผู ้เชี ่ยวชาญ 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า 
จำนวน 3 คน เพื ่อตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content 
Validity) 
   3.1.7 ดำเนินการสร้างชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสตามคำแนะนำของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
   3.1.8 นำไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การ
สัมผัสโดยการทดลองจะได้เป็นไปตามตารางของภาคผนวก 
 3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้จำนวน 10ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้าง
ดังนี้ 



 

 

 3.2.1  ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 3.2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 3.2.3  ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้จัดทำจากการใช้ชุดจำลองเซ็นเซอร์กด
ลิฟต์ไร้การสัมผัสเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อคำถามจำนวน 
10 ข้อ แบ่งกลุ่มคำถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และด้านคุณค่าโดยสรุป 
โดยกำหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนน   
 3.2.4  นำร่างแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประเมิน3 คนเพ่ือ
ตรวจสอบความเที ่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช้  และหัวข้อการประเมินที่
ถูกต้อง  และนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  นำข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC แล้วเลือกข้อคำถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป   
 3.2.5  นำแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามกลุ่มเป้าหมาย  
4.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสดังนี้ 
 4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  4.1.1ดำเนินการจัดทำชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสพร้อมแบบบันทึกข้อมูล 
  4.1.2เก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1.3นำไปคำนวณหาค่าประสิทธิภาพของชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสต่อไป 
 4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค่าความพึงพอใจของชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสโดยมี
วิธีดำเนินการ ดังนี้ 
  4.2.1 นำแบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสได้แก่
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน จากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

 4.2.2 รวบรวมแบบสอบถาม  นำมาหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1ค่าประสิทธิภาพชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสโดยการหาประสิทธิภาพโดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 
 5.2 เก็บข้อมูลการทดลองใช้ชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 
 5.3 ค่าระดับ ความพึงพอใจของความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส
จากค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 



 

 

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 
 
ผลการวิจัย 
 การออกแบบและสร้าง การหาประสิทธิภาพและการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดจำลอง
เซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสผู้วิจัยได้ดำเนินการ ตามลำดับดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที่  1  ผลการออกแบบและสร้างชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 

 

ภาพที่ 1 แสดงการออกแบบและสร้างชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 
 
 
 
 

 
ตอนที่ 2ผลการทดสอบการทำงานชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการทำงานชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 
 



 

 

จำนวน 
การ

ทดสอบ 
(ครั้ง) 

ผลการทดสอบทำงานของลิฟต์แต่ละชั้น 
ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 

ควบคุมด้วย
Sensor 

ควบคุมด้วย
Sensor 

ควบคุมด้วย
Sensor 

ควบคุมด้วย
Sensor 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ 
2 ✓ ✓ ✓ ✓ 
3 ✓ ✓ ✓ ✓ 
4 ✓ ✓ ✓ ✓ 
5 ✓ ✓ ✓ ✓ 
6 ✓ ✓ ✓ ✓ 
7 ✓ ✓ ✓ ✓ 
8 ✓ ✓ ✓ ✓ 
9 ✓ ✓ ✓ ✓ 
10 ✓ ✓ ✓ ✓ 

ร้อยละ 100 100 100 100 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสพบว่าเมื่อทดสอบการทำงาน
โดยสั่งงานการควบคุมด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ของ ลิฟต์ชั้นที่ 1ลิฟต์ชั้นที่ 2 ลิฟต์ชั้นที่ 3 
และลิฟต์ชั้นที่ 4โดยมีการทดสอบ 10 ครั้งสามารถทำงานได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ตามขอบเขตการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ตอนที ่3 ผลความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 

 

ตารางท่ี 2 ผลการหาความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 
 

รายการประเมิน X̅ S.D. แปลผล 
1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน 4.8 0.44 มากที่สุด 
2.ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสมต่อการใช้งานและพกพาสะดวก 4.3 0.87 มาก 
3.การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์มีความเหมาะสม 4.0 0.71 มาก 
4.ระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม 4.1 0.78 มาก 
5.วัสดุอุปกรณ์ที่นํามาติดตั้งมีความเหมาะสม 4.4 0.73 มาก 
6.ความปลอดภัยในการใช้งานชุดทดลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 4.3 0.71 มาก 
7.การทํางานไมยุ่่งยากซับซ้อนสะดวกต่อผู้ใช้งาน 4.9 0.78 มากที่สด 
8.สามารถนำไปใช้เป็นแบบสอนให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้ 4.4 0.73 มาก 
9.ประโยชน์ของชุดทดลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 4.2 0.67 มาก 
10.ประสิทธิภาพของชุดทดลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ ไร้การสัมผัสและการ
นำไปใช้ในระยะเวลาที่มีเชื้อไวรัสCOVID-19 ในปัจจุบัน 

4.7 0.50 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.3 0.69 มาก 
 

 จากตารางที่ 2ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ให้ข้อมลูที่มีชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ ไร้การ
สัมผัส พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่ามากที่สุด ได้แก่ การทํางานไมยุ่่งยากซับซ้อนสะดวกต่อผู้ใช้งานมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.9.รองลงมา ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงทนทานมีค่าความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 และข้อที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นลำดับสุดท้ายได้แก่ การ
ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์มีความเหมาะสมมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.0 
 
อภิปรายผล  
 ชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสที่สร้างขึ้นพบว่าสามารถทำงานโดยสั่งงานการควบคุม
ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ของ ลิฟต์ชั้นที่ 1ลิฟต์ชั้นที่ 2 ลิฟต์ชั้นที่ 3 และลิฟต์ชั้นที่ 4โดย
มีการทดสอบ 10 ครั้ง สามารถทำงานได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ตามที่กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท
พร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัดนำไปทดสอบการใช้งาน ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของ กลุ่ม



 

 

ตัวอย่าง ที่ประกอบอาชีพพนักงานช่างเทคนิค โดยสำรวจ และวิเคราะห์ ความต้องการ เครื่องมือ ของ
กลุ่มตัวอย่างพบว่าจากการศึกษาบริบทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพ
พนักงานช่างเทคนิค ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ไว้
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

1.การที่ประสิทธิภาพของชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสนี้มีประสิทธิภาพตามที่กลุ่ม
พนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัดได้ให้คำแนะนำ ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้างชุด
จำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสได้ผ่านกระบวนการที่เป็นระบบตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ก่อนที่จะสร้างอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับงานวิจัย 

2.  การที ่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดจำลอง
เซ็นเซอร์กดลิฟต์ ไร้การสัมผัสในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิ จัยได้ออกแบบเครื่องให้มีขนา
พอเหมาะเลือกใช้วัสดุที่คงทนลดความเสี่ยงต่อจากการใช้งานของชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การ
สัมผัส 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
   1.1 จากผลการศึกษาและพัฒนาพบว่าชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัสสร้างขึ้น
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการสาธิตการใช้งานควบคุมลิฟต์แบบไร้การสัมผัสภายใน
หน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ความสะดวกและปลอดภัยในยุคโควิด 2019 ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น 
   1.2ชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส เป็นเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบและหา
ประสิทธิภาพมาแล้วเหมาะสมกับการนำไปใช้ในการฝึกต่อวงจรการควบคุมมอเตอร์ให้กับบุคคลที่ให้
ความสนใจเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าต่อไป 
 2.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพและผลกระทบของชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การ
สัมผัสในระยะยาว เมื่อเวลาผ่านไปแล้วชุดพัฒนาการทำงานของลิฟต์แบบไร้การสัมผัสยังได้ผลดี
เช่นเดิมหรือไม่ 
   2.2 ควรมีพัฒนาระบบการป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายในและภายนอกระบบของ
ชุดจำลองเซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 
   2.3 ควรมีระบบที่สามารถตรวจสอบความผิดปกติในการทำงานของของชุดจำลอง
เซ็นเซอร์กดลิฟต์ไร้การสัมผัส 
 
เอกสารอ้างอิง 
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