
 
 

ชุดสาธิตเคร่ืองวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ 

Demonstration of the water level meter in the cooling tower. 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ 2) 

เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์  3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุด

สาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์  โดยมีผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพ 3 คน  ทดลองใช้งานและ

กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้งานชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์  สถิติที่ใช้งาน ค่าเฉลี่ยและค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ ผู ้เชี ่ยวชาญประเมิน มีความ

เหมาะสมสามารถใช้งานได้ดี  2) ชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์  สามารถส่งได้ไกลประมาณ 100 

เมตร แสดงว่ามีประสิทธิภาพ  โดยสรุปภาพรวมนำไปใช้งานได้ 3) ชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์  

เมื่อนำไปให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้มีความพึงพอใจระดับมาก (  =4.4, S.D.=0.52) 

คำสำคัญ : ระบบเซนเซอร์  บอร์ดอาดูโน่  สัญญาณจากระบบเซ็นเซอร์ 
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Abstract 

      Objective of this research 1 )  is to Demonstration of the water level meter in 
the cooling tower tank 2 )  to is to Demonstration of the water level meter in the 
cooling tower tank. and 3)  To determine the satisfaction of the users of the water 
level meter demonstration in the cooling tower tank. of use And the value aspect, 
summarized 3 persons for the study of the efficiency of the Soft Tank water detector 
demonstration unit in the chillers system. The researchers conducted experiments 
in real situations. Data were statistically analyzed by mean and standard deviation. 
 The results showed that 1 )  a Demonstration of the water level meter in the 

cooling tower tank. Design and build experts assess Field of use And functional 

aspects of the system Appropriate 2) Demonstration of the water level meter in the 

cooling tower tank. Can transmit a distance of about 100  meters, indicating that it 

is effective In summary, the overview can be used and 3)  Used topic by experts at 

the much level ( =4.4, S.D.=0.52)  

Keywords : sensor system, aduno board, signal from sensor syste. 
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บทนำ 
        ชิลเลอร์ หรือ chiller คือ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำเย็น มีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก หรือเรียกว่า 
mini chiller ที่มีหน้าที่ในการผลิตความเย็น ปรับลดอุณหภูมิ โดยใช้น้ำเป็นตัวหลักในการแลกเปลี่ยน หรือ
ถ่ายเทความเย็นจากตัวเครื่องชิลเลอร์ โดยชุดแลกเปลี่ยนความเย็นในระบบชิลเลอร์ เรียกว่า evaporator เพ่ือ
นำไปใช้กับโหลดที่ต้องการ เช่น เครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็นจากเครื่องชิลเลอร์ ( ส่วนมากใช้ตามอาคาร 
ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และ โรงงานที่มีเครื่องปรับอากาศจำนวนมาก ) ห้องต่างๆ ของอาคาร การ
ระบายความร้อนของเครื่องจักร การนำไปใช้ระบายความร้อนของโหลดต่างๆที่ถูกออกแบบมาให้ระบายความ
ร้อนด้วยน้ำเย็น จากระบบ chiller [1] 
        Cooling Tower เป็นเครื่องจักรแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้วิธีการระเหยตัวของน้ำ (Evaporation) ใน
กระบวนการ จะมีการสูญเสียน้ำไปส่วนหนึ่ง แต่น้ำส่วนใหญ่ยังคงนำกลับมาใช้ได้อีก โดยปกติเราสามารถจะนำ 
Cooling Tower ไปใช้ในการระบายความร้อนของน้ำในการหล่อเย็นกับอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ เช่น การหล่อเย็น
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต การหล่อเย็นอุปกรณ์ในโรงผลิตกระแสไฟฟ้า หรือ ใช้ในการระบายความร้อนจาก
ระบบปรับอากาศ โรงแรม , โรงพยาบาล , ห้างสรรพสินค้า และอ่ืนๆ [2] 
        จากข้างต้นทำให้เราทราบถึงปัญหาที่สามารถพบในหน้างานได้ท้ังความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่จากการ

ตรวจสอบน้ำชั้นดาดฟ้าท่ีเป็นพ้ืนที่สูง และผลกระทบที่อาจสร้างความเสียหายเมื่อน้ำท่วมน้ำล้นหรือน้ำไม่พอ

ในคูลลิ่งทาวเวอร์ ดังนั้นเราจึงทำชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ เพ่ืออำนวยความสะดวกและ

รวดเร็วต่อการแก้ไขระบบเมื่อเกิดปัญหาทำให้ระบบน้ำในอาคารเกิดความสมดุลตลอดเวลาทำให้ไม่เกิดปัญหา

เมื่อระบบน้ำล้นแทงค์จนเกิดความเสียหายหรือน้ำในระบบเกิดการแห้งเกือบทำให้ไม่พอต่อการใช้งานในระบบ 

นอกจากนี้การออกแบบชุดสาธิตนี้จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัย และ ความสะดวกสบายใน

การใช้งานเป็นอย่างมากเพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

        1.เพ่ือออกแบบและสร้างชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ 

        2.เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ 

        3.เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

      เกรกิชัย ทองหนู (2555) [9] ได้สร้างระบบรวบรวมข้อมูลเชิงความหมายแบบระบบเซ็นเซอร์เว็บเชิง

ความหมายสำหรับข้อมูลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบเขตสงขลาซ่ึงแบบการวิจัยออกเป็น 3 

ระยะ รายงานนี้เป็นการวิจัยในระยะแรก โดยได้เลือกศึกษาและเลือกเครื่องมือในการพัฒนาต้นแบบเซ็นเซอร์

เชิงความหมายพบว่าระบบ SOS มีความเหมาะสมที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาต้นแบบในการออกแบบ

สามารถทำได้ 4 รูปแบบขึ้นอยู่กับความพร้อมของระบบจ่ายไฟฟ้าและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่จุดติดตั้งเซ็นเซอร์  
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      ผูช้่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ตร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์ (2556) [10] ได้ออกแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้

สายสำหรับฟาร์มอัจฉริยะไมโครคอลโทรลเลอร์ในการควบคุมโดยติดตั้งเซ็นเซอร์ในบริเวณแปลงเพาะปลูก

สำหรับค่าต่างๆ เช่น ค่าความชื้นในอากาศอุณหภูมิความชื้นในดินและความเข้มของแสง จากนั้นส่งค่าการ

ตรวจวัดผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย โดยโมดุลไปยังออดิเนเตอร์เพื่อการประมวลผลและรายงานผลโดยที่

โหลด Coordinator ที่ออกแบบขึ้นสามารถสร้างเส้นทางการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือนำ

ข้อมูลจากการตรวจวัดขึ้นเซ็นเซอร์ได้ งานวิจัยนี้ได้สร้างแบบจำลองสำหรับควบคุมช่วงเวลาให้น้ำอัตโนมัติโดย

ให้ค่าความชื้นในดินและค่าความชื้นสำพันธ์ในอากาศจากเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายที่ติดในแปลงเกษตรกรรม

จำลองการทำงานที่นำเสนอให้เห็นถึงประสิทธิผลและงานได้จริง  

      อรวรรณ คำไซต์ ( 2559 ) [11] ได้สร้างระบบควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าได้ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของมนุษย์ในการที่จะควบคุมการทำงานของไฟฟ้าได้สะดวกมากข้ึนเพราะสามารถควบคุมไฟฟ้า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำใหไม่เสียเวลาในการเปิดปิดไฟบ้าน ผู้วิจัยจึงมความสนใจในการมาประยุกต์ใช้ในหาร

ควบคุมไฟฟ้าโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและเซ็นเซอร์วัดระยะมาประยุกต์ใช้ในการเปิดปิด

ไฟฟ้าในบ้านขึ้นมาเพ่ือประหยัดพลังงานและสะดวกต่อการใช้งาน  

      เทพพิทัย กฎเพ็ชร ( 2555 ) [12] งานวิจัยนี้ได้เสนอเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายพัฒนาเป็นอุปกรณ์

วัดอณหภูมิแบบไร้สายโดยมีการรับส่งข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุการทำงานตามมาตรฐานโปรโตคอล IEEE 802.15.4 

ในย่านความถี่ 2.4 GHz ใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์เบอร์ PIC16F887 ตัวควบคุมฟังชั่นการทำงานอุปกรณ์โมดูล 

MRF24J40MA ทำหน้าที่กำหนดอัตราการรับส่งข้อมูลและกระจายสัญญาณแบบไร้สายจากเซ็นเซอร์วัด

อุณหภูมิในตำแหน่งต่างๆ แสดงบนหน้าจอ LCD แบบเรียลไทม์ทำงานในระยะ 100 เมตร 

      อาทิตย์ อยู่เย็น ( 2557 ) [13] ได้ออกแบบระบบควบคุมการเข้าอกโดยใช้ความถี่วิทยุ RFID เป็นที่ยอมรับ

ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เอ้ืออำนวยต่อการที่ต้องบอกความแตกต่างหรือข้อมูลเฉพาะของแต่ล่ะบุคคลที่สามารถ

ทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำรวดเร็ว ดีงนั้นผู้วิจัยจึงได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบความ

ปลอดภัยเข้าออกสถานที่ด้วยหลักการวิทยุและความถี่ เมื่อมีบุคคลเข้าออกสถานที่ซ่ึงอาจจะทำการสแกนหา

บัตรโดยใช้คลื่นความถี่สูงในการค้นหาโยไม่ต้องสัมผัสบัตรซึ่งมีระยะการอ่านข้อมูลบัตรไม่เกิน 4 เมตรและทำ

การตรวจจับวัตถุท่ีวิ่งผ่านประตูกั้นด้วย Ultre sonic เพ่ือสั่งการให้แขนประตูเปิดปิดอัตโนมัติจากนั้นจะส่ง

ข้อมูลไปยัง SD card  
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วิธีดำเนินการวิจัย 

     1.ออกแบบและสร้างชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ 

1.1. ขั้นตอนการออกแบบ การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาว

เวอร์โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1.2. ศึกษาบริษัทของ กลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส จำกัด ที่ประกอบอาชีพ

ช่างไฟฟ้าอาคาร สำรวจ และวิเคราะห์ ความต้องการเครื่องมือ/อุปกรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง  

1.3. ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 

1.4. วิเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำมาบูรณาการใช้พัฒนาเครื่องมือหรือสร้างเครื่องมือใหม่ที่คาด

ว่าจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าของเดิม 

1.5. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน

อาชีพระบบงานอิเล็กทรอนิกส์และการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

1.6. ศึกษาผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์ของเราจากเอกสาร ตำรา และจาก

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเว็ปไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

1.7. ดำเนินการออกแบบชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์โดยให้มีรูปแบบเหมาะสม

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง 

1.8. นำร่างรูปแบบชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ และผู้ประกอบอาชีพระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 

คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  

1.9. ดำเนินการสร้างชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์โดยตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

ดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

    ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้ชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์  ที่มีต่อ

ชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์  จำนวน 10 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ   

3. ยกร่างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้ชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำใน 

คูลลิ่งทาวเวอร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) มีข้อคำถามจำนวน 10 

ข้อ แบ่งกลุ่มคำถามเป็น 4 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ คอื ด้านการออกแบบ  ด้านการเลือกใช้วัสดุ ด้านการทำงานต่อ

การใช้ และด้านผลผลิต โดยกำหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
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  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 

  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 

  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 

  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลการวิจัย 

จากการดำเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ ชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ ทำเป็นไป

ตามการออกแบบและสร้างแล้วนำไปทดลองเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและนำไปศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุด

สาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ ผลการดำเนินการ 

 1. ชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 1 ชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ 
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2. ประสิทธิภาพการใช้งานชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ โดยมีผลการทดสอบการใช้งาน ดัง

ตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี 2.1 แสดงการทดลองชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ 

การทดลอง 

จำนวนครั้ง

ที่ทดลอง 
ผลการทดลอง 

ส่งสัญญาณ

ได้ 

ส่งสัญญาณ

ไม่ได้ 

1.ส่งสัญญาณแจ้งเตือนระยะทาง 10 เมตร 5 5 - 

2.ส่งสัญญาณแจ้งเตือนระยะทาง 50 เมตร 5 5 - 

3.ส่งสัญญาณแจ้งเตือนระยะทาง 100 เมตร 5 5 - 

 

รวมการทดสอบ 15 ครั้ง สามารถ ส่งสัญญาณได้ ทั้งหมด 15 ครั้ง 

     จากตารางที่ 2.1 ผลการทดลองในระยะ 100 เมตร สามารถส่งสัญญาณเตือนได้ แสดงว่ามีประสิทธิภาพ 
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3 ความพึงพอใจต่อชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ 

 ตารางท่ี 3.2 ความพึงพอใจต่อชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ 

หัวข้อประเมิน 
 

S.D. แปลผล 

1.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงทนทาน 4.8 0.42 มากที่สุด 

2.ขนาดของสิ่งประดิษฐ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.4 0.52 มาก 

3.การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์มีความเหมาะสม 4.1 0.32 มาก 

4.ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4.1 0.32 มาก 

5.ความสะดวกในการใช้งานของชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ 4.2 0.63 มาก 

6.ความปลอดภัยในการใช้งานชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ 4.5 0.53 มากที่สุด 

7.การทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน สะดวกต่อผู้ใช้งาน 4.1 0.74 มาก 

8.ความแม่นยำในการทำงานของชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ 4.3 0.82 มาก 

9.การใช้งานมีประสิทธิภาพ 4.7 0.48 มากที่สุด 

10.สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 4.8 0.42 มากที่สุด 

โดยรวม 4.4 0.52 มาก 

  

        จากตารางที่ 3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อความพึงพอใจต่อชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่ง

ทาวเวอร์พบว่าภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.44 มีผลการประเมินในระดับมาก เมื่อจำแนกตามหัวข้อ พบว่า

สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด 

รองลงมาคือชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ สามารถดูแลและซ่อมแซมได้ง่าย มีคะแนนค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 4.50 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากตามลำดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

       ชุดชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ที่สร้างขึ้น พบว่า มีประสิทธิภาพตามที่ผู้กลุ่มตัวอย่างให้

คำแนะนำและนำไปทดลองการใช้งาน ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบอาชีพพนักงาน

ช่างเทคนิค โดยสำรวจและวิเคราะห์ ความต้องการ เครื่องมือ ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าจากการศึกษาพบว่า

เครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพพนักงานช่างเทคนิค ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ จนได้

เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 

      1. การที่ประสิทธิภาพของชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์นี้มีประสิทธิภาพตามที่ผู้เชี่ยวชาญ

ได้ให้คำแนะนำ ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้างชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ได้ผ่านกระบวนการที่เป็น

ระบบตามข้ันตอนที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะสร้างอุปกรณ์ 

 2. การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคู

ลลิ่งทาวเวอร์ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องให้มีขนาดพอเหมาะ และเลือกใช้วัสดุที่

คงทนสวยงาม ลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้ตู้ควบคุมไฟฟ้าและปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์นี้ มีประสิทธิภาพสูงตาม

เกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างพบว่าสามารถพัฒนาอาชีพพนักงานช่างเทคนิคจำนวนมาก

ต่อไป   

 1.2 ชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์เป็นเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ และหา

ประสิทธิภาพมาแล้ว เหมาะสมกับการนำไปใช้กับอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกันเช่น ช่างเทคนิค 

 2. ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนาครั้งต่อไป 

                2.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ ในระยะยาว เมื่อ

เวลา ผ่านไปแล้วชุดสาธิตเครื่องวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ จะยังให้ผลดีเช่นเดิมหรือไม่ 

                2.2 ชุดสาธิตเครือ่งวัดระดับน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์นี้ไปทดลองใช้กับแทงค์เก็บน้ำในสถานที่ต่างๆ 

                2.3 ควรมีการพัฒนาชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น วัดระดับน้ำได้มากขึ้น 

                2.4 ควรมีการพัฒนาการติดตั้งให้ดีขึ้นและใช้งานได้มีประสิทธิ
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