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บทคัดย่อ 
            งานวิจัยเรื ่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ครั ้งนี ้มี 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์พักน้ำ 2.เพื่อหา
ประสิทธิภาพของชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์  โดยผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการศึกษา และสร้าง
นวัตกรรม สร้างเครื่องมือการวิจัย  การกำหนดผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บ
รวบรวมของมูลต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ และสรุปอภิปรายผลต่อไป การประเมินหาคุณภาพของชุดเตือนระดับน้ำ
ในหม้อพักน้ำรถยนต์ ประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน สำหรับประสิทธิภาพของชุดเตือนระดับน้ำใน
หม้อพักน้ำรถยนต์ ผู้วิจัยได้ทดสอบการทำงานของระบบการทำงานโดยการทดลองตรวจสอบระดับน้ำในหม้อ
พัก กับระยะท่ีสัญญาณไฟแสดงสถานะทำงาน 
           ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ ได้ที่สร้างขึ้น พบว่าคุณภาพที่
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ด้านมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45, 4.42, 4.70 และ 4.60 โดยค่าเฉลี่ยรวมด้าน
คุณภาพ 4.48 และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ สำหรับประสิทธิภาพของชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำ
รถยนต์สามารถทำงานได้ตามระยะห่างของลูกลอยที่ตั้งไว้ที่ 10.80 เซนติเมตร และแสดงผลเป็นสัญญาณเสียง
ในกรณีที่น้ำในระดับลดลง เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ 
 

คำสำคัญ : การสร้างและหาประสิทธิภาพ,ชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต,์ลูกลอย,ระดับอ้างอิง 
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This research on creating and finding the efficiency of the water level warning set in 
the automobile radiator has the objectives 1. The Development and find the efficiency of the 
water level warning set in the automobile radiator.  2.  To find out the efficiency of the water 
level warning set in the car radiator.  The researcher has defined the scope of the study.  and 
create innovation Build a research tool designation of specialists and the sample Then the 
researcher has collected various data for analysis.  and conclude the discussion Evaluation of 
the quality of water level alarms in automotive radiators Evaluated by a group of 5 experts 
for the effectiveness of the water level alarm in the car radiator.  The researcher has tested 
the operation of the system by testing the water level in the accumulator.  with the distance 
that the indicator light works 
            objective research results Water level alarm in car radiator have created It was found 
that the quality assessed by experts in all 4 areas had an average score of 4.45, 4.42, 4.70 and 
4. 60, with an overall average score of 4. 48 and according to the specified criteria.  For the 
efficiency of the water level warning set in the car radiator, it can work according to the 
distance of the float set at 10.80 centimeter and display a sound signal in the event that the  
water level is low.  harmful to the engine 
 

Keywords: The Development and efficiency ,Water level alarm in car radiator, float, 
reference level 

 

 

 

 

 

 

 

บทนำ 
       เนื่องจากในปัจจุบันยานพาหนะเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางและมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น จึง
เป็นเหตุผลให้ความต้องการในการใช้ยานพาหนะมีมากขึ้นไปด้วย และยานพาหนะในปัจจุบัน ส่วนมากซึ่งใน
ยานพาหนะต่างๆก็จะมีระบบระบายความร้อน[1] เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นหัวใจหลักของเครื่องยนต์  เพราะ
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ด้วยความร้อนสะสมในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน กับอุณหภูมิภายนอกตัวยานพาหนะที่ร้อน หากระบบ
ระบายความร้อนมีปัญหาและผิดปกติ อาจทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายขึ้นได้  
             หม้อพักนำ้ ซึ่งมีหน้าที่เก็บน้ำเพ่ือควบคุมระดับการทำงานและระบายความร้อนในหม้อน้ำ ถ้าไม่มี
หม้อพักน้ำเวลาเครื่องยนต์ร้อน น้ำร้อนก็จะระบายทิ้งไปไม่สามารถไหลกลับมาได้[2]  ผ ู้ใช้ยานพาหนะจึงต้อง
หมั่นตรวจสอบดูระดับน้ำเป็นประจำ แต่บางครั้งการบำรุงรักษาดังกล่าวก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้งานได้ เช่น การเสียหาย การแตกหัก การเสื่อมสภาพตามเวลา ทำให้เกิดความเสียหายของเครื่องยนต์ขึ้น 
           จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการหาประสิทธิภาพชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพัก
น้ำรถยนต์เพื่อนำไปใช้การแก้ไขปัญหาระดับน้ำในหม้อน้ำ อีกทั้งยังเป็นการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้ใช้งาน
ยาวนานขึ้น 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1 เพ่ือสร้างชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          ในการดำเนินการสร้าง ตัววัดระดับน้ำในหม้อพักน้ำ ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถจัดทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ด้วยดี โดย
ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1 หน้าที่ของระบบระบายความร้อนรถยนต์ 
2 ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนรถยนต์ 

3 เซ็นเซอร์วัดระดับความสูงของเหลว 
 

2.1หน้าที่ของระบบระบายความร้อนรถยนต์ 
ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว (Liquid Cooling System) ส่วนใหญ่อาศัยน้ำรับความร้อนที่

ระบายออกจากเครื่องยนต์ และใช้อากาศรับความร้อนจากน้ำทำให้น้ำเย็นลง แล้วให้น้ำเย็นนั้นไหลกลับไปรับ
ความร้อนจากเครื่องใหม่มีการควบคุมอุณหภูมิรักษาอุณหภูมิได้สม่ำเสมอคงที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถใช้
เชื้อเพลิงได้คุ้มค่ามากขึ้น ทำให้มลพิษลดลง เพราะไอเสียเล็ดรอดได้น้อย พวกอุปกรณ์เครื่องยนต์ต่างๆ เช่น 
แหวน ลูกสูบ มีอายุการใช้งานได้ดี และยาวนานยิ่งขึ้น 
2.2ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนรถยนต์ 
 2.2.1 หม้อน้ำหรือรังผึ้ง (Radiator) มีหน้าทีร่ะบายความร้อนของน้ำที่เดินทางมาจากเครื่องยนต์ โดย
ที่หม้อน้ำจะมีท่อทางเดินน้ำ แล้วปิดด้วยครีบรังผึ้งเพ่ือระบายความร้อนมาที่ครีบ เมื่อลมพัดผ่านท่อทางเดินน้ำ
ก็เกิดการถ่ายเทความร้อนไปกับลม ทำให้น้ำเย็นตัวลง 
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ภาพที่ 2.1 หม้อน้ำหรือรังผึ้ง (Radiator)ประเภทของหม้อน้ำ 
1.หม้อน้ำอลูมิเนียม เป็นหม้อน้ำชนิดนี้ใช้ทั่วไปในปัจจุบัน เพราะมีน้ำหนักเบา ต้นทุนต่ำ ราคาไม่แพง 

และทำหน้าที่ระบายความร้อนได้อย่างดีแบ่งได้อีกสองแบบ คือ 
- แบบที่ฝาเป็นพลาสติก  
- แบบที่เป็นอลูมิเนียมทั้งอัน ราคาจะแพง และหาซื้อได้ค่อนข้างยาก ส่วนใหญ่สั่งทำเอา ระบายความ

ร้อนได้ดีและทนกว่าพลาสติก ข้อเสียคือ ไม่ทนเท่าทองแดงและ ถ้าชำรุดต้องเปลี่ยนทั้งหมด 
2.หม้อน้ำทองแดง ในสมัยก่อนหม้อน้ำชนิดนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก พบได้ในรถเก่า 20 ปีขึ้นไป โดย

มีอยู่สองแบบด้วยกัน คือ 
- ผลิตจากทองเหลืองผสมทองแดง ระบายความร้อนได้ดีมาก ถึงจะมีความร้อนสะสมอยู่บ้างเล็กน้อย  

- ผลิตจากทองแดงล้วน ๆ หม้อน้ำชนิดนี้ระบายความร้อนได้ดีกว่า แต่ราคาค่อนข้างแพงและบางรุ่น
อาจจะต้องสั่งทำ ส่วนข้อดีของมันคือ แข็งแรงทนทาน ซ่อมได้หากชำรุด 

 2.2.2 ปั๊มน้ำ (Water Pump) ปั๊มน้ำส่วนใหญ่จะเป็นปั๊มแบบหอยโข่ง ติดตั้งอยู่บนบริเวณหน้าของเสื้อ
สูบและรับกำลังหมุนมาจากสายพาน ปั๊มจะดูดน้ำจากหม้อน้ำส่วนล่างผ่านเข้าตัวปั๊มของท่อน้ำข้างล่าง และ
ไหลออกจากปั๊มเข้าหมุนเวียนอยู่ในช่องว่างภายในเสื้อสูบและฝาสูบเพ่ือรับความร้อนจากส่วนต่างๆ น้ำที่ได้รับ
ความร้อนแล้วจะไหลออกจากเสื้อสูบทางท่อน้ำข้างบนผ่านลิ้นควบคุมอุณหภูมิน้ำเข้าไปยังหม้อน้ำส่วนบน 
จากนั้นก็ไหลผ่านบริเวณรังผึ้งเพื่อถ่ายเทความร้อนให้แก่อากาศต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.2 ปั๊มน้ำ (Water Pump) 
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2.2.3 ลิ้นควบคุมอุณหภูมิของน้ำ (Thermostat) ทำหน้าที่ควบคุมระบบระบายความร้อนมีหน้าที่ควบคุม
อุณหภูมิทำงานของเครื่องยนต์ให้คงท่ีสม่ำเสมอตลอดเวลา ในขณะที่เริ่มใช้งานใหม่เทอร์โมสตัทจะปิด ทำให้

เครื่องยนต์ร้อนเร็วและเมื่อถึงอุณหภูมิทำงาน เทอร์โมสตัท จะเปิดออกเพ่ือให้น้ำจากหม้อน้ำไหลเข้าสู่
เครื่องยนต์ เทอร์โมสตัทจะเปิดและปิดสลับกันไป เมื่ออุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเปลี่ยนแปลงซึ่งช่วยรักษา

อุณหภูมิทำงานของเครื่องยนต์ให้คงท่ีสม่ำเสมอ ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สูงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นการ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเอง ถ้าถอดเทอร์โมสตัทออก จะทำให้เครื่องยนต์ร้อนช้ากว่าปกติ เพราะน้ำหล่อ

เย็นจากหม้อน้ำจะไหลเข้าเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ตเครื่องยนต์ใหม่ๆ ดังนั้นช่วงเวลาก่อนที่เครื่องยนต์จะร้อน
ถึงอุณหภูมิทำงานของมันจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมาก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.3 ลิ้นควบคุมอุณหภูมิของน้ำ (Thermostat) 
 

2.2.4 มอเตอร์พัดลมหม้อน้ำ ทำหน้าทีร่ะบายความร้อนให้กับน้ำในหม้อน้ำรถยนต์ โดยพัดลมหม้อน้ำ
จะทำงานตอนที่น้ำในหม้อน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น และเม่ืออุณหภูมิของน้ำในหม้อน้ำเย็นลงก็จะหยุดการทำงาน ซึ่ง
จะมีเทอร์โมสวิตช์ (Thermostat) เป็นตัวจับอุณหภูมิและปิด-เปิดพัดลมเพ่ือให้น้ำอยู่ในอุณหภูมที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4 มอเตอร์พัดลมหม้อน้ำ 
 
 2.2.5 ถังพักน้ำสํารองทำหน้าที่ เก็บน้ำหรือไอน้ำที่ไหลออกจากหม้อน้ำ เพื่อลดการสูญเสียของ น้ำ
หล่อเย็น ในขณะที่น้ำเกิดการขยายตัวดันออกมาเม่ือได้รับความร้อนจากการทำงานของเครื่องยนต์ ซึ่ง ถังพัก
น้ำสำรองจะมีลักษณะเป็นกระป๋องสีขาว มีท่อน้ำเข้าและท่อหรือรูระบาย บริเวณด้านข้างจะมีขีดบอก ระดับ 
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ปริมาณของน้ำ เช่น LOW/FULL หรืออาจเป็น MIN/MAX ถังพักน้ำสำรองนี้จะติดตั้งอยู่บริเวณ ด้านข้างของ
หม้อน้ำโดยจะมีท่อยางต่อไปยังหม้อน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.5 ถังพักน้ำสํารอง 

 
 2.2.6 ฝาปิดหม้อน้ำ ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันภายในหม้อน้ำให้มีความคงที่ โดยวาล์วที่ประกอบด้วย
สปริงแรงดันและแผ่นยางทนความร้อนสูง ซึ่งสปริงมีทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ ตัวใหญ่ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจะ
อยู่ภายนอกและทำหน้าที่ควบคุมแรงดัน หากแรงดันภายในหม้อน้ำสูงขึ้นจนเกินต้านทานตามตัวเลขแรงดันที่
ระบุเอาไว้บนฉลากที่ติดอยู่กับฝาหม้อน้ำ เช่น 0.9 บาร์  หรือเท่ากับ 13.22 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว น้ำจะถูกดัน
ออกไปยังหม้อพักน้ำ เมื่อน้ำในระบบเย็นลง จะทำให้แรงดันในหม้อน้ำลดลงตามไปด้วย และสปริงในแกนฝา
หม้อน้ำจะทำหน้าที่เป็นวาล์วสุญญากาศ ดูดน้ำจากหม้อน้ำกลับไปยังหม้อน้ำ การที่ทำให้ภายในหม้อน้ำมี
แรงดันเพิ่มมากขึ้นนั้น ก็เพ่ือที่จะเพ่ิมจุดเดือดของน้ำในระบบหล่อเย็นให้สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 ฝาปิดหม้อน้ำ 
 

2.2.6 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (Coolant Temperature Sensor: CTS) Coolant 
Temperature Sensor มีหน้าที ่คอยตรวจวัดอุณหภูมิน ้ำหล่อเย็นในเครื ่องยนต์ แล้วส่งสัญญาณเป็น
แรงดันไฟฟ้า (Volt) ให้ ECU ใช้ เป็นข้อมูลในการประเมินผลเพื่อปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อ 
เพลิงเป็นงานหลัก โดยเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำก็จะเพ่ิมระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อ เพลิงให้นานขึ้น การ
ทำงานของอุปกรณ์นี้ใช้หลักการเดียวกันกับ Inlet Air Temperature Sensor แต่ทำให้อยู่ในโครงสร้างที่
แข็งแรงทนทานกว่ามาก Coolant Temperature Sensor นับเป็นอุปกรณ์หลักที่มีความสำคัญมากต่อการ
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ทำงานของ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ - Engine Management Systems (EMS) เพราะ ECU จะใช้สัญญาณนี้
ไปประมวลผลและส่งสัญญาณออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ อ่ืนๆอีกหลายอย่างเช่น  
- เพิ่มระยะเวลาในการฉีดเพื่อให้ได้ส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงหนาขึ้นในช่วง การอุ่นเครื่องยนต์จนกว่าจะถึง
อุณหภูมิทำงานของเครื่องยนต์  
- ให้ปิด EGR Valve ในช่วงการอุ่นเครื่องยนต์ เพ่ือไม่ให้รอบเดินเบาไม่เรียบเครื่องยนต์สั่นไม่มีกำลัง  
- ให้ปิด Purge Valve ไม่ให้ไอน้ำน้ำมันเชื้อเพลิงในกระป๋องถ่านเข้าห้องเผาไหม้ ในช่วงการอุ่นเครื่อง - บอกให้ 
ECU คงไว้ซึ ่งอัตราส่วนผสมน้ำมันที ่หนา ไม่ต้องสนใจสัญญาณที่ได้จาก Oxygen Sensor จนกว่าจะถึง
อุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์  
- ให้พัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำทำงานที่ความเร็วรอบต่างๆกันเมื่อถึงอุณหภูมิ ที่กำหนด ซึ่งมีสำคัญจำเป็น
อย่างยิ่งในการป้องกันการเกิด Overheat กับเครื่องยนต์  
- ให้ชะลอการ Lock up ในชุด Torque Converter ของเกียร์อัตโนมัติไว้ก่อน ในช่วงการอุ่นเครื่องยนต์ เพ่ือ
การลดภาระท่ีเกิดจากชุดเกียร์ไปสู่เครื่องยนต์  
- ส่งข้อมูลให้เกจวัดอุณหภูมิแสดงค่าที่หน้าปัดแสดงผล  
ทั้ง นี้เพื่อเพ่ิมสมรรถนะของเครื่องยนต์ขณะใช้รอบเดินเบาและการขับขี่ในช่วงก่อน ถึงอุณหภูมิการทำงานของ
เครื่องยนต์ ด้วย Coolant Temperature Sensor มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการทำงานหลายอย่าง ดังนั้น
ถ้า Sensor นี้ ทำงานบกพร่องจะทำให้เกิดปัญหากับสมรรถนะของเครื่องยนต์ในช่วงการอุ่น เครื่องและระบบ
ควบคุมมลภาวะ รวมถึงการสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น และแม้แต่วาล์วน้ำ (Thermostat) ที่เปิดตลอดเวลาก็จะ
ส่งผลให้เครื่องยนต์ร้อนช้าขึ้นด้วยเข้ามาร่วมเป็น ปัจจัยเสริมของปัญหานี้ด้วยเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 
 

2.3 เซ็นเซอร์วัดระดับความสูงของเหลว (Hydrostatic Level Sensor) 
Hydrostatic level sensor (อ่านว่า: ไฮโดรสแตติกเลเวลเซ็นเซอร์) คือ อุปกรณ์สำหรับวัดระดับ

ความสูงของเหลวภายในถังเก็บหรือระดับแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น Hydrostatic 
sensor นั้นจะวัดระดับโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงแรงดันของเหลว นอกเหนือจาก Hydrostatic sensor แล้ว 
ยังมีเซ็นเซอร์ชนิดอื่นๆอีกท่ีใช้ในการวัดระยะได้แก่ Ultrasonic sensor, Radar sensor เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.8 เซ็นเซอร์วัดระดับความสูงของเหลว 
 

2.3.1 ประวัติของ Hydrostatic level sensor 
ก่อนศตวรรษที่ 17 ในประเทศอิตาลีประสบปัญญาเกี ่ยวกับการสูบน้ำ และในปี 1594 Galileo 

Galilei นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี ได้รับสิทธิบัตรสำหรับเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำเพื่อชลประทาน โดยหลักสำคัญ
ของเครื่องสูบน้ำคือไซลิงก์ ต่อมาในปี 1644 Evangelista Torricelli (torr) นักฟิสิกส์ชาวอิตาลีได้ทำการ
ทดลองเกี่ยวกับเรื่อง สุญญากาศของ ของเหลวภายในท่อเปิดหนึ่งด้าน ที่จุ่มลงในอ่างของเหลว ของน้ำและ
ปรอท และเขาได้ค้นพบว่าความดันบรรยากาศมีผลต่อการลดลงของของเหลว ถัดมาในปี 1648 Blaise Pascal 
นักฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้นำการทดลองของ Evangelista Torricelli ไปพิสูจน์บนยอดเขาจน
เขาพบว่า บนยอดเขามีความดันบรรยากาศต่ำทำให้ปรอทลดลงกว่าบริเวณภาคพื้น ซึ่งต่อมามีนักวิทยศาสตร์
และนักประดิษฐ์มากมายได้นำแนวคิดดังกล่าว มาประดิษฐ์อุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ที่ใช้ในงานวัดระดับของเหลว 
จนปัจจุบันมีเซ็นเซอร์ชื่อว่า Hydrostatic sensor ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์วัดระดับที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน
อุตสาหกรรม 

2.3.2 จุดประสงค์ของ Hydrostatic level sensor 
จุดประสงค์การใช้งาน Hydrostatic sensor ถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะการใช้งานหลัก คือ  
1. ใช ้เพื ่องานตรวจสอบ (Monitoring) และดูผลลัพธ์ของข้อมูล เช ่น ใช ้ Hydrostatic sensor 

แสดงผลของระดับของเหลวในถัง หรือ ระดับน้ำแม่น้ำ เป็นต้น  
2. ใช้เพื ่อการควบคุม (Control) อะไรบางอย่าง ยกตัวอย่าง เช่น ใช้ Hydrostatic sensor การ

ควบคุมระดับน้ำหรือสารเคมีในถังให้อยู่ในระดับที่ต้องการตลอดเวลา เป็นต้น 
2.3.3 หลักการทำงานที่ใช้วัดของ Hydrostatic level sensor 
เซ็นเซอร์วัดระดับ (Level sensor) ประเภท Hydrostatic หรือ Hydrostatic sensor เป็นเซ็นเซอร์ที่

อาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงแรงดันของเหลว เนื่องจากความสูงของเหลวสัมพันธ์กันกับแรงดัน กล่าวคือ เมื่อ
ความสูงของเหลวเพ่ิมข้ึน แรงดันของเหลวก็จะเพ่ิมข้ึนตาม  

(Pของเหลว ∝ hของเหลว) โดยถ้าบริเวณผิวของเหลวสัมผัสกับความดันบรรยากาศ จะทำให้แรงดัน
สูงสุดอยู่บริเวณด้านล่างสุดของจัดวัดระดับ จึงเป็นเหตุให้การติดตั้ง Hydrostatic sensor ต้องติดตั้งบริเวณ
ด้านล่างของจุดวัดระดับ ซึ่งเราสามารถคำนวณหาค่าแรงดันได้จากสมการดังนี้ 
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โดยที่            = แรงดันของเหลว (Pa)  

= ความหนาแน่นของเหลวชนิดนั้น ๆ  
= ความเร่งแรงโน้มถ่วงโลก ซึ่งมีค่าประมาณ 3.81  
= ความสูงของของเหลวนั้น ๆ ซึ่งวัดจากผิวของเหลว (m) 

 2.3.4 การทำงานภายใน Hydrostatic level sensor 
อย่างที ่ทราบกันดีว่า Hydrostatic sensor มีหลักการที ่ใช้แรงดันของเหลว ซึ ่งใน Hydrostatic 

sensor จะมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญสำหรับการค่าวัดค่าความสูงของของเหลว นั่นคือ Pressure 
Transmitter กล่าวง่าย ๆ คือ Hydrostatic sensor เป็นอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันที่มาจากของเหลว
ไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า หลังจากนั้นก็เปลี่ยนจากสัญญาณไฟฟ้าเป็นระดับความสูงของของเหลว โดยปกติแล้ว 
Pressure Transmitter ที่อยู่ใน Hydrostatic sensor จะมีส่วนประกอบหลักอยู่ 2 ส่วน คือ ตัวโครงสร้าง
สร้างหลักและไดอะแฟรม (Diaphragm)  

ไดอะแฟรมจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของ Hydrostatic sensor เนื่องจากมีสมบัติที่เกี่ยวกับ
ความต้านทาน ซึ่งไวต่อความเครียดและการบีบอัด ถูกเรียกเรียกว่า Stain Gauge (ดังภาพ A) และจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีแรงมากระทำ ซึ่งส่วนนี้จะทำให้ Hydrostatic sensor วัดค่าออกมาได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.9 Strain Gauge 
 

เมื่อใช้งาน Hydrostatic sensor หย่อนลงไปในถังเก็บหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ จนกระทั่งถึงจุดล่างสุด 
(Reference point) จะมีแรงดันของเหลวรวมกับความดันบรรยากาศ (ดังภาพ 2.10) กระทำต่อ Hydrostatic 
sensor แรงดันเหล่านั้นจะเข้าไปยังไดอะแฟรมที่อยู่ใน Hydrostatic sensor ซึ่งแรงดันดังกล่าวจะทำให้ 
Strain Gauge เกิดการขยายหรือถูกบีบอัด (ดังภาพ 2.11)  

เมื ่อ Strain gauge เกิดการเปลี ่ยนแปลง จะทำให้ความต้านทานไฟฟ้าเปลี ่ยนแปลงตามด้วย 
สัญญาณไฟฟ้าที่ถูกส่งมาจากPressure Transmitter ที่อยู่ในHydrostatic sensor ก็จะเปลี่ยนแปลง หลังจาก
ที่เปลี่ยนความดันเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้ว สัญญาณไฟฟ้าจะถูกส่งไปยัง Voltage Amplifier ออกเป็น Output 
เช่น 0-10V เป็นต้น แต่ Hydrostatic sensor สามารถส่งสัญญาณ Output ได้หลากหลาย  
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ในกรณีที่ต้องการส่งสัญญาณออกเป็นกระแสไฟฟ้า สัญญาณที่ออกจาก Voltage Amplifier จะถูก
ส่งไปยัง Converter เพื ่อแปลงสัญญาณเป็นกระแสไฟฟ้า จากนั ้นจะส่งสัญญาณ Output ออกมา เช่น 
Hydrostatic sensor ที่ส่งสัญญาณ Output เป็น 4-20mA (มีลักษณะดังภาพ 2.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.10 โครงสร้าง Hydrostatic sensor 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.11 ผลกระทบที่เกิดจากแรงดัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.12 อัตราส่วนระหว่างความสูงของเหลวกับ o 
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วิธีการทดสอบแบบแห้ง การทดสอบทำได้โดยการใช้อากาศท่ีมีแรงดันผ่านหม้อน้ำที่ปิดผนึก อากาศที่มีแรงดัน
ในหม้อน้ำจะถูกวัดและแสดงผล ถ้าความดันเพ่ิมข้ึนอย่างสม่ำเสมอในหม้อน้ำ นั่นหมายความว่าหม้อน้ำไม่มีการ
รั่วซึม แต่ถ้าความดันลดลงอย่างฉับพลันนั่นหมายความว่าหม้อน้ำมีการรั่วซึมแล้วหม้อน้ำนั้นก็จะถูกส่งกลับไป
ทำการแก้ไข ขั้นตอนเริ่มต้นด้วยการออกแบบโครงสร้างทางกลของเครื่องก่อนการเชื่อมต่อระหว่าง PLC และ
อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตถูกออกแบบและติดตั้ง จากนั้นชุดคำสั่งของ PLC จะถูกโปรแกรม ทฤษฎีและหลักการ
ทำงานของส่วนประกอบของเครื่องทดสอบการรั่วซึมนี้ตลอดจนชุดคำสั่งของพีแอลซีได้ถูกนำเสนอไว้อย่าง
ละเอียดในรายงานฉบับนี้ 

ศริญญา เจริญวงศ ์.2544.การออกแบบและออปติไมซ์พบว่าหม้อน้ำรถยนต์ภายใต้เงื่อนไขการ
ออกแบบและการทดสอบประสิทธิภาพหม้อน้ำรถยนต์ที่แตกต่างกันทั้งสิ้น 10 เงื่อนไข หม้อน้ำรถยนต์ที่
ประกอบด้วยท่อและครีบที่ทำจากอะลูมิเนียม และมีลักษณะรังผึ้งแบบครีบลูเวอร์พับงอและมีแผ่นกั้นเป็น
รูปแบบหม้อน้ำรถยนต์ที่เหมาะสมที่สุด 

วิธีดำเนินการวิจัย 
          การวิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพัก
น้ำรถยนต์ มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้ 

1.ขั้นตอนการออกแบบ 
1.1 ศึกษาข้อมูล แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยงข้อง 
1.2 ร่างแบบโครงสร้าง 
1.3 กลุ่มตัวอย่าง 
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

2.ขั้นตอนการสร้าง การพัฒนานวัตกรรม 
          2.1 วสัดุ อุปกรณ์ 
 2.2 ขั้นตอนการดำเนินการสร้าง หรือการพัฒนา 
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3. ขั้นตอนการนำไปใช้งานและการทดสอบหาประสิทธิภาพนวัตกรรม 
 3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 การทดลองใช้นวัตกรรม 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.ขั้นตอนการออกแบบ 
1.1 ศึกษาข้อมูล แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยงข้อง 
          ในการดำเนินการสร้างตัววัดระดับน้ำในหม้อพักน้ำ ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถจัดทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ด้วยดี โดย
ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1 หน้าที่ของระบบระบายความร้อนรถยนต์ 
2 ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนรถยนต์ 

3 เซ็นเซอร์วัดระดับความสูงของเหลว 
1.2 ร่างแบบโครงสร้าง 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ภาพที่ 1  ร่างแบบโครงสร้างชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ 
1.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มช่างเทคนิค บ.โตโยต้าริช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 คน 

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
                    1.  ลักษณะของชุดสาธิตตัววัดระดับในหม้อพักน้ำที่ทำงานโดยใช้ตัวอุปกรณ์เป็นสื่อในการ
เรียนรู้ และการทำงานร่วมกับระบบอ่ืนๆที่ประกอบกันเป็นระบบระบายความร้อน 
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2.  วิธีการสร้างชุดสาธิตตัววัดระดับในหม้อพักน้ำ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการออกแบบและสร้างชุด
สาธิตตัววัดระดับในหม้อพักน้ำ 

 
2.ขั้นตอนการสร้าง การพัฒนานวัตกรรม 
          2.1 วัสดุ อุปกรณ์ 
  - โครงสร้างชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ 
  - หม้อพักน้ำ 
  - วงจรวัดระดับน้ำในหม้อพักน้ำ 
  - อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำและการแสดงผล 
 2.2 ขั้นตอนการดำเนินการสร้าง หรือการพัฒนา 
 
การออกแบบและสร้างชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
ภาพที่ 1  แสดงขั้นตอนการสร้างชดุเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ 
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3. ขั้นตอนการนำไปใช้งานและการทดสอบหาประสิทธิภาพนวัตกรรม 
 3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

             1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ ครั้งนี้ได้แก่ กลุ่ม
ช่างเทคนิค บ.โตโยต้าริช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
                    2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มช่างเทคนิค บ.โตโยต้าริช อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 คน 

                   3.2 การทดลองใชน้วัตกรรม 
1. กำหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสำหรับการหาคุณภาพของชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ 
2.คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ สำหรับประเมินคุณภาพของชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์

พิจารณาจาก ผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริการซ่อมยานยนต์ในศูนย์บริการโต
โยต้า  โดยผู้วิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 คน 

3.การหาประสิทธิภาพของชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม 

           1. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ มีขั้นตอนดังนี้ 
          1.  ลักษณะของชุดสาธิตตัววัดระดับในหม้อพักน้ำที่ทำงานโดยใช้ตัวอุปกรณ์เป็นสื่อในการ

เรียนรู้ และการทำงานร่วมกับระบบอ่ืนๆที่ประกอบกันเป็นระบบระบายความร้อน 

2.  วิธีการสร้างชุดสาธิตตัววัดระดับในหม้อพักน้ำ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการออกแบบและสร้างชุด
สาธิตตัววัดระดับในหม้อพักน้ำตามข้ันตอน ดังนี้       

2. แบบประเมินคุณภาพ 

         2.1 ลักษณะของแบบประเมินคุณภาพของประเมินคุณภาพการสร้างและหาประสิทธิภาพการสร้าง
และหาประสิทธิภาพชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ นี้เป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมี
ความหมายต่างๆ  ดังนี้ คุณภาพดีมาก คุณภาพดี คุณภาพพอใช้ คุณภาพควรปรับปรุงและคุณภาพปรบัปรุง 

 2.2 วธิีการสร้างแบบประเมินคุณภาพของของชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ผู้ศึกษาได้
ดำเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี ้
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ภาพที ่2  แสดงขั้นตอนการประเมินคุณภาพของชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ 

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
           เมื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลการทดสอบ และข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์แล้ว ขั้นตอนต่อไป ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามหลักการ
ทางสถิต ิเพ่ือหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ของชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
เมื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลการทดสอบ และข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้
ชุดสาธิตตัววัดระดับในหม้อพักน้ำแล้ว ขั้นตอนต่อไป ผู้ศึกษาจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามหลักการทาง
สถิติ เพ่ือหาคุณภาพประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ชุดสาธิตตัววัดระดับในหม้อพักน้ำ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  
 3.4.1 การหาค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ (เกี่ยวกับคุณภาพ) 

 1 2 3    N
Nx x x x x=   

 (3-1) 
  เมื่อ x = ค่าคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดของผู้เชี่ยวชาญ 
  Nx = ค่าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
  N= จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 การหาค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งกำหนดน้ำหนักคะแนนเป็น 5 ระดับ มี
เกณฑ์ความเหมาะสมในการแปลความหมาย เพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยและสรุปผลคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ทำงานของชุดสาธิตตัววัดระดับในหม้อพักน้ำไว้ดังต่อไปนี้ 
  ค่าเฉลี่ย    4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 
  ค่าเฉลี่ย    3.50 – 4.49    หมายถึง ดี 
  ค่าเฉลี่ย    2.50 – 3.49    หมายถึง ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย    1.50 – 2.49    หมายถึง พอใช้ 
  ค่าเฉลี่ย    1.00 – 1.49  หมายถึง ควรปรับปรุง 
  เกณฑ์ที่กำหนดไว้ x > 3.50 (ระดับดี) 
 3.4.2 การหาคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานของชุดสาธิตตัววัดระดับในหม้อพักน้ำ 
  3.4.2.1 นำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ 

  3.4.2.2 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกำหนดในสมมติฐาน 
  3.4.2.3 ค่าความเชื่อม่ันหาได้จากค่าเฉลี่ย จำนวนครั้งของการทดลองเป็นค่าร้อยละ 
  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  70-100 หมายถึงมีประสิทธิภาพตัววัดระดับน้ำน้อย 
  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  40-69.9 หมายถึงมีประสิทธิภาพตัววัดระดับน้ำกลาง 
  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  00-39.9 หมายถึงมีประสิทธิภาพตัววัดระดับน้ำมาก 
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ผลการวิจัย 
4.1 การวิเคราะห์หาคุณภาพของตัววัดระดับในหม้อพักน้ำ 
           จากการนำตัววัดระดับในหม้อพักน้ำพร้อมทั้งเอกสารแบบประเมินคุณภาพให้ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 คน ทำการประเมินคุณภาพของตัววัดระดับในหม้อพักเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์หา
คุณภาพ ของตัววัดระดับในหม้อพักซึ่งผลที่ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
           1) ด้านการออกแบบ 
           2) ด้านการสร้าง 
           3) ด้านการใช้งาน 
           4) ด้านการบำรุงรักษาและคู่มือ 
           4.1.1 ผลการวิเคราะห์ด้านการออกแบบของตัววัดระดับในหม้อพักน้ำโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน 
ผลปรากฏดังตารางที่ 4.1 ดังนี้ 
  
           ตารางที ่4.1 การประเมินด้านการออกแบบตัววัดระดับในหม้อพักน้ำ 

รายการประเมนิ 
ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ค่า S.D ระดับ 

1. ความสามารถในการออกแบบช้ินงาน 5.00 0.00 ดีมาก 
2. ออกแบบไดถู้กตอ้งตามหลกัการทางวิศวกรรม 3.60 0.48 ดี 
3. ออกแบบไดถู้กตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์และการใชง้าน 4.20 0.40 ดี 

 
 

รายการประเมนิ 
ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ค่า S.D ระดับ 

4. การออกแบบ โดยค านึงถึงการสร้าง และความประหยดั 4.80 0.40 ดีมาก 
5. ออกแบบช้ินงาน ไดสั้ดส่วน และมีความเหมาะสม 4.60 0.48 ดีมาก 
6. รูปแบบช้ินงาน มีความสวยงาม ทนัสมยัและน่าสนใจ  4.00 0.00 ดี 
7. ออกแบบให้มีเอกลกัษณ์โดดเดน่ดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม่ 4.40 0.48 ดี 
8. รูปแบบมีความคดิสร้างสรรค ์ 5.00 0.00 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.45 0.28 ดี 

 จากตารางที ่4.1 แสดงผลการประเมินด้านการออกแบบตัววัดระดับในหม้อพักน้ำ มีผลการประเมินดังนี้ 
           จากตารางที ่4.1 แสดงผลการประเมินคุณภาพ ด้านการออกแบบ ตัววัดระดับในหม้อพัก พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรตัววัดระดับในหม้อพักด้านการออกแบบ คะแนนสูงสุดคือ ความสามารถในการ
ออกแบบชิ้นงาน และรูปแบบมีความคิดสร้างสรรค์มีระดับค่าเฉลี่ยรวม 5.00 คะแนนต่ำสุดคือ ออกแบบได้
ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม และรูปแบบชิ้นงาน มีความสวยงาม ทันสมัยและน่าสนใจมีค่าระดับเฉลี่ย
รวม 3.80 โดยมีค่าระดับค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45 (ระดับดี) ซึ่งคุณภาพอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับท่ีกำหนด
ไว้ (3.50) 
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           4.1.2 ผลการวิเคราะห์ด้านการสร้างของตัววัดระดับในหม้อพักน้ำโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ผล
ปรากฏดังตารางที ่4.2 ดังนี้ 
  
           ตารางที ่4.2 ผลการประเมินด้านการสร้างตัววัดระดับในหม้อพักน้ำ 

รายการประเมนิ 
ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ค่า S.D ระดับ 

1. วางแผนงานการสร้างช้ินงานไดถู้กตอ้งตามล าดบั 4.40 0.54 ดี 
2. เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีมีความแขง็แรง ทนทานในการสร้าง 4.60 0.54 ดีมาก 
3. การสร้างช้ินงานโดยค านึงถึงความประหยดั และคุม้ค่า 4.40 0.54 ดี 
4. สร้างช้ินงาน ให้สามารถใชง้านไดเ้หมือนจริง 4.40 0.54 ดี 
5. การสร้างช้ินงาน มีความประณีตรอบคอบ และปลอดภยั 4.40 0.54 ดี 
6. การสร้างช้ินงานค านึงถึงการเคล่ือนยา้ย และความสะดวก 4.80 0.44 ดีมาก 
7. ช้ินงานมีความสมบูรณ์ เหมาะสมตามการออกแบบ 4.00 0.00 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.42 0.45 ดี 

  
                   จากตารางที ่4.2 แสดงผลการประเมินด้านการสร้างตัววัดระดับในหม้อพักน้ำพบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อตัววัดระดับในหม้อพักน้ำด้านการสร้าง คะแนนสูงสุดคือ การสร้างชิ้นงานคำนึงถึง
การเคลื่อนย้าย และความสะดวก มีระดับเฉลี่ยรวม 4.80 คะแนนต่ำสุดคือ ชิ้นงานมีความสมบูรณ์ เหมาะสม
ตามการออกแบบมีระดับเฉลี่ยรวม4.00 โดยมีค่าระดับค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.42 (ระดับดี) ซึ่งคุณภาพอยู่ใน
ระดับท่ีสูงกว่าระดับที่กำหนดไว้ (3.50) 
           
    ตารางที ่4.3 ผลการประเมินด้านการใช้งานตัววัดระดับในหม้อพักน้ำ 

รายการประเมนิ 
ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ค่า S.D ระดับ 

1. สามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวดสบาย 4.60 0.54 ดีมาก 
2. สามารถเคล่ือนยา้ยไดง้่าย และสะดวก 5.00 0.00 ดีมาก 
3. ใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์และในสภาพจริง 4.20 0.44 ดี 
4. มีกระบวนการสร้างท่ีง่ายไม่สลบัซบัซ่อน 4.40 0.54 ดี 
5. การใชง้านค านึงถึงการรักษาสภาพแวดลอ้ม 4.40 0.54 ดี 
6. การใชง้านค านึงถึงการประหยดัพลงังาน 4.60 0.54 ดีมาก 
7. ความปลอดภยัในการใชง้าน 4.00 0.00 ดี 
8. ช้ินงานสร้างขึ้นสามารถน าไปพฒันาต่อยอดทางเทคโนโลยีได ้ 4.60 0.54 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.47 0.39 ดี 

  
           
           จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการประเมินหาคุณภาพด้านการใช้งานของตัววัดระดับในหม้อพักน้ำพบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อตัววัดระดับในหม้อพักน้ำ ด้านการใช้งาน คะแนนสูงสุดคือ สามารถเคลื่อนย้ายได้
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ง่าย และสะดวก มีระดับเฉลี่ยรวม 5.00  คะแนนต่ำสุดคือ ความปลอดภัยในการใช้งาน มีระดับเฉลี่ย
รวม 4.00 โดยมีค่าระดับค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47 (ระดับดี) ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับที่กำหนด (3.50) 
           4.1.4 ผลการวิเคราะห์ด้านการบำรุงรักษาและคู่มือ 
           ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัววัดระดับในหม้อพักน้ำด้านการบำรุงรักษาและคู่มือโดยผู้เชี่ยวชาญ
ปรากฏผลดังตารางที่ 4.4 ดังนี้ 
ตารางที ่4.4 ผลการประเมินด้านการบำรุงรักษาและคู่มือตัววัดระดับในหม้อพักน้ำ 

รายการประเมนิ 
ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ค่า S.D ระดับ 

1. ถอดแยกอุปกรณ์มีขั้นตอนท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 5.00 0.00 ดีมาก 
2. ช้ินงานสามารถท าความสะอาดไดง้่าย 4.40 0.54 ดี 
3. สามารถซ่อมบ ารุง และเปล่ียนอะไหล่ไดง้าน และรวดเร็ว 4.60 0.54 ดีมาก 
4. มีคู่มือประกอบใชง้านของช้ินงาน 4.00 0.00 ดี 
5. คู่มือมีภาพ และล าดบัการใชง้านง่าย และชดัเจน 4.60 0.54 ดีมาก 

รายการประเมนิ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D ระดับ 

6. บ ารุงรักษาไม่ยุง่ยาก 5.00 0.00 ดีมาก 
7. การจดัเก็บช้ินส่วน-อปุกรณ์ท าไดส้ะดวกและปลอดภยั 4.60 0.54 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 0.31 ดีมาก 

           
           
           จากตารางที่ 4.4  แสดงผลการประเมินคุณภาพ ด้านการบำรุงรักษาและคู่มือการใช้งาน ตัววัดระดับ
ในหม้อพักน้ำ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อตัววัดระดับในหม้อพักน้ำ ด้านบำรุงรักษาและคู่มือการใช้
งาน คะแนนสูงสุดคือ ถอดแยกอุปกรณ์มีขั้นตอนที่ง่ายไม่ซับซ้อนและ บำรุงรักษาไม่ยุ่งยากมีระดับเฉลี่ย
รวม 5.00 คะแนนต่ำสุดคือ มีคู่มือประกอบใช้งานของชิ้นงานมีระดับเฉลี่ยรวม 4.00 โดยมีค่าระดับค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.60 (ระดับดีมาก) ซึ่งคุณภาพอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับที่กำหนดไว้ (3.50) 
 ตารางที ่4.5 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพ ตัววัดระดับในหม้อพักน้ำ 4 ด้าน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน  S.D ความหมาย 

1 ดา้นการออกแบบ 4.45 0.28 ดี 

2 ดา้นการสร้าง 4.42 0.45 ดี 

3 ดา้นการใชง้าน 4.47 0.39 ดี 

4 ดา้นการบ ารุงรักษาและคู่มือ 4.60 0.31 ดีมาก 

  เฉลี่ยรวม 4.48 0.35 ดี 

 
3.การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ 
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การหาประสิทธิภาพของชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ โดยทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของชุด
เตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ จำนวน 10 ครั้ง โดยการทำสอบการเติมน้ำและวัดระดับของน้ำที่ทำให้ลูก
ลอยทำงาน   
          พบว่าการทดสอบประสิทธิภาพโครงสร้างชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ มีความเข็งแรงเป็น
อย่างดี การทำงานเป็นไปตามระยะที่กำหนด ที่ค่าเฉลี่ย 10.80 เซนติเมตร จากระดับอ้างอิง 
                                                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
ตารางที ่4.6 แผนภูมิแสดงการทำงานของชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์  
 การอภิปรายผลการวิจัย 
           การสร้างและหาหาประสิทธิภาพของชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ ที่ได้สร้างข้ึนพบว่า การ
หาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความคิดเห็นต่อชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำท้ัง 4 ด้านคือ  
1.ด้านการบำรุงรักษาและคู่มือพบว่าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.60 (ระดับดีมาก) 
          2. ด้านการใช้งานพบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47 (ระดับดี) 
          3. ด้านการออกแบบค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45 (ระดับดี) 
                4.ด้านการสร้างค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.42 (ระดับดี) 
  
           5.2.2 ประสิทธิภาพของชุดเตือนระดับน้ำในหม้อพักน้ำรถยนต์ สามารถทำงานได้จริงตามมาตรฐานตรง
ตามที่กำหนดอีกทั้งการทำงานของระบบ ที่มีการวัดระยะของระดับนำ้ ยังมีระยะที่แม่นยำ ที ่10.80 เซนติเมตร 
           5.2.5 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามในภาพรวม พบว่าผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินคุณภาพและกลุ่ม
ตัวอย่างมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมได้แก่ 
                   5.2.4.1 ควรปรับปรุงภาชนะในการกักเก็บน้ำในระบบน้ำหล่อเย็น 
                     5.2.4.2 ควรปรับปรุงน้ำในระบบระบายความร้อนใช้เป็นน้ำยาหล่อเย็นทั้งระบบ 

ข้อเสนอแนะ 
1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
                   การสร้างตัววดัระดับในหม้อพักน้ำในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยการแก้ไขปัญหาใน
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบน้ำหล่อเย็นและการใช้งาน จึงทำการศึกษาพบว่าตัววัดระดับในหม้อพักที่ผู้ศึกษา
สร้างข้ึนสามารถใช้งานได้จริง จึงเสนอแนะให้สถานศึกษาหรือบุคคลที่สนใจต่อยอดผลงานได้ต่อไป 
         2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
                   2.1 ควรปรับปรุงภาชนะในการกักเก็บน้ำในระบบน้ำหล่อเย็น 
                   2.2 ควรปรับปรุงน้ำในระบบระบายความร้อนใช้เป็นน้ำยาหล่อเย็นทั้งระบบ 
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