
 

 

 บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ

มองเห็น  ศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  ศึกษาเปรียบเทียบผล
การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย 
RFID แบบเดิม  ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  และ
ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
พัฒนาขึ้น 

สถานที่ที่ใช้สร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นคือ อาคารปฏิบัติการ แผนก
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถานที่ที่ใช้ทดสอบสมรรถนะการท างานของตัวเครื่อง โดย
คณะผู้วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ คือ ห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
การทดสอบสมรรถนะการท างานและก าลังการผลิตของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคือนักเรียนโรงเรียนคนตาบอด  จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 15 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาแยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้  
1) การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ด าเนินการประเมิน

คุณภาพ มาตรฐาน และสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง  

2) การศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น และการศึกษา
เปรียบเทียบผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคน
ตาบอดด้วย RFID แบบเดิม ด าเนินการโดยคณะผู้วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  

3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีสายตาปกติ งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น 
           4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มี
ความบกพร่องทางการมองเห็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ สถิติเปรียบเทียบ t-test



73 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรียงตามล าดับวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้  
ตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
ตอนที่ 2 สมรรถนะการท างานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นแบบดั้งเดิม 
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีสายตาปกติ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ

มองเห็น 
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีความบกพร่องทางสายตา ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ

บกพร่องทางการมองเห็น 
 
ตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

มาตรฐานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น µ    แปลผล 

  1. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ 
   
  

4.40 0.28 มาก 

  2. ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ 
 

4.45 0.33 มาก 

  3. การใช้วัสดุผลิต 4.47 0.18 มาก 

  4. คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ 4.47 0.30 มาก 

  5. การน าเสนอผลงาน  4.47 0.18 มาก 

  6. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงาน 4.67 0.24  มากที่สุด 

โดยรวม 4.49 0.13 มาก 

 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า คุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น โดยรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) 
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า มาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน (ค่าเฉลี่ย 1.00) 
 

ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น 

สมรรถนะการท างานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น µ    
  แปลผล 

1. ระบบโครงสร้างภายใน   4.40   0.20 มาก 

2. ระบบควบคุม   4.48   0.11 มาก 

3. การติดตั้งชิ้นส่วน วัสดุและอุปกรณ์   4.44   0.09 มาก 

โดยรวม   4.44   0.10 มาก 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า สมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็นโดยรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44) 

 

 

 

 

มาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น µ    แปลผล 

1. มาตรฐานทั่วไป 1.00 0.00 ผ่าน 

2. มาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื่อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) 1.00 0.00 ผ่าน 

โดยรวม 1.00 0.00 ผ่าน 
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ตารางที่ 4.4  ผลการวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น 

โครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น 

µ   แปลผล 

1. โครงสร้างและการออกแบบตัวเครื่อง  4.47 0.12 มาก 

2. การท างานของวงจร  4.60 0.35 มากที่สุด 

3. การติดตั้งชิ้นส่วน วัสดุและอุปกรณ์  4.40 0.00 มาก 

โดยรวม 4.49 0.10 มาก 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า โครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็นโดยรวมอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) 

ตอนที่ 2 สมรรถนะการท างานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับเครื่องอ่านฉลากยา
ส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม 
 ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะการท างานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า สมรรถนะการท างานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   
คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี  คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าเวลา   

คุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ  คุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID  คุณภาพของการ
แสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID  สามารถท างานได้อย่างสมบรูณ์  และคุณภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง
ของแบบเตอร์รี่ขณะใช้งานแบตเตอรี่  ควรใช้แบตเตอรี่ที่สามารถท างานต่อเนื่อง แล้วท าการชาร์จแบตเตอร์รี่
อย่างน้อย  1 ชั่วโมง 

รายการประเมิน ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ 
1 คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี   5 ใช้กดปุ่ม 

2 คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าเวลา    5 ใช้กดปุ่ม 

3 คุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ   5 ใช้กดปุ่ม 

4 คุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID 
5 ส า ม า ร ถ บั น ทึ ก ที่ ไ ด้ ที่

อุปกรณ ์
5 คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร 
RFID 

5  

6 คุณภาพการท างานอย่างต่อเนื่องของแบบเตอร์รี่
ขณะใช้งานแบตเตอรี่ 

ควรใช้แบตเตอรี่ที่สามารถท างานต่อเนื่อง แล้ว
ท าการชาร์จแบตเตอร์รี่อย่างน้อย  1 ชั่วโมง 
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับเครื่องอ่านฉลากยา
ส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม 

            (1) เปรียบเทียบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี   
            (2) เปรียบเทียบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา    
            (3) เปรียบเทียบคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ   
            (4) เปรียบเทียบคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID 
            (5) เปรียบเทียบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID 
            (6) เปรียบเทียบคุณภาพการท างานต่อเนื่องของแบตเตอรี่ 

จากการทดลองใช้งาน ผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับเครื่องอ่าน
ฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิมทั้งสองแบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง และมีค่าคะแนน
เหมือนกัน การใช้ค่าสถิติเปรียบเทียบ t-test (ใช้เปรียบเทยีบจากค่าคะแนนที่ได้จากแบบประเมินสมรรถนะที่
ได้จากการอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย 
RFID แบบเดิม) จึงไม่ต้องค านวณหาค่า t   

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้สายตาปกติ งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
ตารางที่ 4.6 ความพึงพอใจของผู้ใช้สายตาปกติ งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น 

µ σ แปลผล 

1. สมรรถนะตัวเครื่อง 4.81 0.18 มากที่สุด 

2. โครงสร้างและการออกแบบ 4.79 0.19 มากที่สุด 

3. การใช้งาน 4.83 0.17 มากที่สุด 

4. การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการบ ารุงรักษา 4.84 0.19 มากที่สุด 

5. ผลกระทบจากการท างาน 4.80 0.17 มากที่สุด 
โดยรวม 4.81 0.08 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น โดยรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.81)  
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ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตา ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น 
ตารางที่ 4.7 ความพึงพอใจของผู้ใช้มีความบกพร่องทางด้านสายตา งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น 

µ σ แปลผล 

1. สมรรถนะตัวเครื่อง 4.81 0.18 มากที่สุด 

2. โครงสร้างและการออกแบบ 4.79 0.19 มากที่สุด 

3. การใช้งาน 4.83 0.17 มากที่สุด 

4. การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการบ ารุงรักษา 4.84 0.19 มากที่สุด 

5. ผลกระทบจากการท างาน 4.80 0.17 มากที่สุด 
โดยรวม 4.81 0.08 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตา ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.81)  

 


