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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
เพ่ือศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือคนที่มีความบกพร่องทางสายตา เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้
อุปกรณ์ช่วยเหลือคนที่มีความบกพร่องทางสายตา เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สายตาปกติกับอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น และความพึงพอใจของผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ที่มีต่อ
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาที่ใช้ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น  จ านวน  15  คน  โรงเรียนคนตาบอด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ แบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ 
แบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ แบบประเมินโครงสร้างและออกแบบสิ่งประดิษฐ์ แบบบันทึกผล
การทดลองอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นแบบบันทึกคุณภาพชิ้นงานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น แบบบันทึกการท างานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สายตาปกติที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น และ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น 
 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบ t-test 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 
        1.  การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้ด าเนินการประเมิน
คุณภาพสิ่งประดิษฐ์ มาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ สมรรถนะการท างานตัวเครื่อง และโครงสร้างและออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 
โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลดังนี้ 
  1.1  การประเมินคุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา) 
ได้แก่ ข้อก าหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ การใช้วัสดุ ผลิต 
คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ การน าเสนอผลงาน และเอกสารประกอบการเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือคนที่มีความบกพร่องทางสายตา มี
คุณภาพระดับมาก  (4.49) 



  1.2  การประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นต้นของนวัตกรรม
การศึกษาของอาชีวศึกษา ประเภททดลอง/ชุดอุปกรณ์) ได้แก่ มาตรฐานทั่วไป และมาตรฐานเฉพาะ ประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต้นทุกรายการ 
  1.3  การประเมินสมรรถนะการการท างานของสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ระบบโครงสร้างภายใน ระบบ
ควบคุม และการติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน พบว่า 
อุปกรณ์ช่วยเหลือคนที่มีความบกพร่องทางสายตา มีสมรรถนะการท างานตัวเครื่องที่เหมาะสมระดับมาก   
(ค่าเฉลี่ย 4.44) 
  1.4  ประเมินโครงสร้างและออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ โครงสร้างและการออกแบบเครื่อง 
เทคนิคการผลิต และการติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน 
พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีโครงสร้างและการออกแบบที่เหมาะสมระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.49)  

        2.  สมรรถนะการท างานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น คุณภาพของการ
แสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าเวลา  คุณภาพการแสดงข้อความเสียง
อ่านค่าอุณหภูมิ  คุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID 
สามารถท างานได้อย่างสมบรูณ์เป็นมาตรฐานเดียวกัน  และคุณภาพการท างานอย่างต่อเนื่องของแบบเตอรร์ี่ขณะ
ใช้งานควรใช้แบตเตอรี่ที่สามารถท างานไดต้่อเนื่อง แล้วท าการชาร์จแบตเตอร์รี่อย่างน้อย  1 ชั่วโมง 
         3.  เปรียบเทียบผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
จากการทดลองใช้งาน ผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับ
คนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิมทั้งสองแบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
         4.  การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สายตาปกติที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็นพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (4.81) 
         5.  การศึกษาความพึงพอใจของผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น พบว่า ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นจ านวน 15 คน จากโรงเรียนคนตาบอด จังหวัด
ร้อยเอ็ดมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  (ค่าเฉลี่ย 4.71) 



ค ำน ำ 

  รายงานการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น

แนวทางให้ครูนักประดิษฐ์เป็นแนวทางในการท าวิจัย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้

มีความบกพร่องทางการมองเห็นศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ

มองเห็น ศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้สร้างพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับ

เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิมศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์

ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นและพร้อมทั้งใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตามกระบวนการแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เน้นให้

ความรู้และทักษะอาชีพให้เกิดกับผู้เรียนในระดับปวส.ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค

ร้อยเอ็ด และเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการ

ควบคุมระบบอัตโนมัติที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นตัวควบคุมหลักในการท างาน  

หวังเป็นอยา่งยิ่งว่ารายงานการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น นี้จะ

เป็นประโยชน์แก่เพ่ือนครู นักศึกษา และผู้ที่สนใจ  ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการทุก

ฝ่าย ครู ตลอดจนนักศึกษาที่ ให้ความช่วยเหลือ  ขอขอบคุณท่าน รองศาสตราจารย์. ดร.อนันต์          

สืบส าราญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์สมพร อ่อนเกตุพล ครูเชี่ยวชาญ 

วิทยาลัยเทคนิคล าพูน อาจารย์ไพโรจน์ พอใจ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และอาจารย์สมนึก วัน

ละ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ดร.จริยา เอียบสกุล  ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ที่ให้

ค าปรึกษา แนะน าในการจัดท าจนส าเร็จด้วยดี  
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 

1. ควำมส ำคัญของปัญหำ  

       ปัจจุบันผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นมีจ านวนมากในที่นี้หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มองไม่เห็นหรือ

มองเห็นได้ไม่ชัดเจนซึ่งได้แก่ผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุจากข้อมูลการจดทะเบียนของคนพิการ [1]  ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2555 ระบุว่าจ านวนผู้พิการทุกประเภทในประเทศไทย มีจ านวนรวมทั้งสิ้นประมาณกว่า 

860,000 คนโดยมีผู้พิการทางสายตาอยู่กว่า 10% ของจ านวนผู้พิการทังหมดทั่วประเทศ (ท่ีมาข้อมูล : 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการแห่งชาติ รวบรวมงานรายงานผลการด าเนินงานฯ และส านัก

พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์) ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ทางสายตาที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ เนื่องจาก 

ไม่ได้เรียนหนังสือหรือมีผู้พิการ ทางสายตาบางส่วนสามารถอ่านหนังสือได้โดยใช้การสัมผัสจาก อักษรเบรลล์  

แต่การอ่านอักษรเบรลล์ ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการจ า การฝึกฝนเพ่ือให้ เกิดความเคยชินและใน

บางครั้งอาจท าให้เกิดการอ่านผิดพลาดได้ในบางขณะ ในส่วนของผู้สูงอายุ จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุใน

ไทย [2] ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าจ านวน ประชากรผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพ่ิมขึ้นจาก 

1.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2503 เป็นกว่า 7.4 ล้านคนในปี พ.ศ. 2551 และคาดว่าจะเพ่ิมขึน้เรื่อยๆ ซึ่งจะเพ่ิมข้ึนถึง 

17.7 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573 นอกจากในรายงานนี้ ยังกล่าวสรุปอีกว่า ผู้สูงอายป่วยเป็นโรคเรื้อรังมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ โรคทางสมองและจิตเวช โรคมะเร็ง รองลงมาคือโรคความดันโลหิตและความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ 

นอกจากนีย้ังพบความเพ่ิมข้ึนของภาวะสมองเสื่อม ผู้สูงอายุเกินครึง่มีปัญหากับการมองเห็น จึงไม่สามารถอ่าน

หนังสือได้ ซึ่งมีบางส่วนที่ไม่ได้สมรสและขาดการดูแลยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ มองเห็นได้เลยหรือมองเห็นได้

เลือนรางนั้นจ าเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากญาติหรือผู้ดูแลถ้าบุคคลกลุ่มนี้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาจะ

สามารถรับประทานยาเองได้อย่างไร ความเป็นจริง แล้วผู้สูงอายุหรือผู้พิการทางสายตาสามารถซื้อยากินเองได้ 

แตใ่นส่วนของการรับประทานยานั้นก็ยังจ าเป็นต้องให้ญาติหรือผู้ดูแลบอกถึงวิธีการรับประทานยาหรือ

รายละเอียดการรับประทานยาในแต่ละครั้ง ซ่ึงก็เป็นภาระของญาติหรือผู้ดูแลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในกรณี

ผู้สูงอายุหรือผู้พิการทางสายตา ที่ต้องการรับประทานยาเอง โอกาสที่จะหยิบยารับประทานผิด รับประทานยา

ทีห่มดอายุไปแล้ว หรือ รับประทานยาเกินขนาดหรือไม่รู้ว่ายาชนิดนั้นคือยาอะไร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย

ร้ายแรงได้ โดยเฉพาะในกรณีของผู้พกิารทางสายตานั้นจะต่างออกไป ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท าฉลากยาขึ้นมาเป็น 

พิเศษ  

เทคโนโลยี RFID [3] ย่อมาจากค าว่า Radio Frequency Identification เป็นเทคโนโลยีไร้สายที่        

ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือการระบุวัน เทคโนโลยี RFID มีข้อดีหลายประการ เช่น สามารถรับส่ง ข้อมูลแบบไร้

สาย ทนต่อความเปียกชื่น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทกและสามารถอ่านข้อมูล ด้วยความเร็วสูง จาก



2 
 

การสืบค้นข้อมูลที่เกีย่วข้องกับเครื่องอ่านฉลากยาฯ ในอดีต พบว่ามีผู้สร้างเครื่องอ่าน ฉลากยาขึ้นเพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านการมองเห็น [4] โดยมีการผลิตและจัด จ าหน่ายในต่างประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2539 โดยอาศัยการบันทึกเสียงลงเครื่องโดยตรง จากการ ส ารวจพบว่า เภสัชกรไม่ต้องการเสียเวลาในการ

บันทึกเสียงทุกครั้งทีมีการจ่ายยา ตัวเครื่อง ไม่สามารถบันทึกข้อมูลยาได้ครบถ้วนและหลากหลาย ซึ่งในการใช้

งานผู้ทีม่ีความผิดปกติ ทางด้านการมองเห็นจ าเป็นต้องจ าและแยกแยะเองว่าเสียงยาที่ได้ยินนั้นเป็นของตัวยา

ใด ต่อมา บริษัท En-Vision America [5] ได้ผลิตเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านการ 

มองเห็น โดยอาศัยหลักการของเทคโนโลยี RFID ซ่ึงน ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลายในประเทศ สหรัฐอเมริกา

และประเทศแคนาดา แต่ทว่าตัวเครื่องยังมีราคาสูงประมาณ 1-2 หมื่นบาท ซึ่งยังคงมีราคาสูงเกินไปส าหรับผู้

พิการทางสายตา และตัวเครื่องสามารถอ่านฉลากยาได้เพียง 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาสเปน จึงไม่

สามารถน ามาใช้กับผู้ที่ไม่มีความรู้ในสองภาษานี้ได ้ จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับเครื่องอ่าน

ฉลากยาฯ ในประเทศไทย พบว่ามี ผู้สร้างและพัฒนาเครื่องอ่านฉลากยาฯ ที่อาศัยหลักการของเทคโนโลยี RFID 

มาแลว้ 5 หน่วยงาน โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยสุรนารีได้จัดท าโครงการฉลากยาพูดได้ เพ่ือผู้พิการ

ทางสายตา [6] ได้สร้างเครื่องต้นแบบมาใช้งาน แต่ยังคงมีข้อจ ากัดในเรื่องของตัวเครื่องที่มีขนาดใหญ่ ไม่มี

แบตเตอรี่ในตัวใช้กับตัวยาได้เพียง 8 ชนิด และในแต่ละชนิดสามารถเล่นเสียงที่มีความยาว ได้เพียง 11 วินาที 

ซ่ึงในกรณีของยาบางชนิดจะท าให้บอกข้อมูลรายละเอียดยาได้ไม่ครบถ้วนต่อมาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) [7] ได้พัฒนาให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็กลงมีล าโพงในตัวและมีแบตเตอรี่ใน

ตัวแต่ยังคงสามารถบันทึกเสียงได้เพียง 5 วินาทีเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ

อุปกรณ์การแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ [8] ได้พัฒนาเครื่องอ่านฉลากยาให้มี

ขนาดเล็กลงลดการใช้บอร์ดส าเร็จรูปท าให้ตัวเครื่องมีราคาต่ าลง แต่ยังคงไม่ได้น าไปทดสอบใช้งานจริง อีกท้ัง

ยังขาดปุ่มเพ่ิม หรือลดเสียง และยังขาดการจัดการระบบฐานข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับรายละเอียดของยา ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2552 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ [9] ได้พัฒนาเครื่อง 

อ่านฉลากยาให้มีขนาดเล็กลง เวลาในการบันทึกข้อมูลไม่จ ากัด มีการเตือนเมือถึงเวลารับประทานยา มีการ

เตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมดอีกทั้งสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่สามารถบันทึกประวัติคนไข้ได้แต่

อย่างไรก็ตามเมื่อน าไปทดสอบใช้งานจริงกับผู้พิการทางสายตาพบว่ายังมีปัญหาต่างๆ ได้แก่ ยังคงมีราคาสูง

เกินไป ตัวเครื่องใช้พลังงานสูง เมื่อเปิดใช้เป็นเวลานานท าให้ แบตเตอรี่หมดเร็ว อีกท้ังเครื่องเขียนข้อมูลและ

เครือ่งอ่านข้อมูลเป็นคนละเครื่องกันท าให้มีอุปกรณ์มากในการใช้งานแต่ละครั้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูปที่สร้างข้ึนใช้มีความยุ่งยากในการใช้งาน คือ เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลลงเครื่องอ่านฉลากยาฯ ต้องถอด 

SD card จากเครื่องอ่านฉลากยาฯ มาบันทึก ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความเสี่ยงที่ SD card จะเกิดการสูญหาย

และยังขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ดี ล่าสุดในปี พ.ศ. 2553 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [10] ยังคงพัฒนาเครื่องอ่านฉลากยาฯ โดยท าให้เครื่องอ่านและเครื่อง



3 
 

เขียนรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปขึน้มาใหม่ ให้สามารถบันทึกได้ทั้งข้อมูล

รายละเอียดของผู้ป่วยและ ข้อมูลรายละเอียดของยา แต่ทว่าตัวเครือ่งยังคงมีราคาสูง และยังคงมีปัญหา

เกีย่วกับการบันทึกข้อมูลลง SD card และยังขาดระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ดี จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  

ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดทีจ่ะพัฒนาเครื่องอ่านฉลากยาผู้ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็น  โดยอาศัย เทคโนโลยี RFID 

ให้เป็นเครื่องต้นแบบทีส่ามารถอ่านชื่อยา สรรพคุณยา ฯลฯ ออกมาเป็นเสียงพูด เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับ

ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นโดยการมุ่งเน้นการพัฒนาที่ขีดความสามารถของตัวเครื่องอ่านฉลากยาฯ ให้มี

ขนาดเล็กพกพาได้ สะดวก ใช้งานง่ายและท่ีส าคัญสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นได้จริงอีก

ทัง้ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปให้ง่ายต่อการใช้งานส าหรับผู้ดูแลผู้ทีม่ีปัญหาทางด้านการมองเห็น 

นอกจากนีผู้้วิจัยจะน าเครื่องต้นแบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่สร้างข้ึนไปทดลองใช้เพ่ือหาความพึง

พอใจ เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถใช้งานได้จริงต่อไป นี้คือคุณสมบัติของเครื่องอ่านฉลาก

ยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ที่เคยสร้างและใช้งานระยะเวลาหนึ่ง ท าให้เกิดปัญหาในการใช้งานที่

ไม่สะดวกในส่วนของการบันทึกบัตร RFID จากตารางเปรียบเทียบการท างานที่จะพัฒนาเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือ

ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม  ซึ่งในการ

ออกแบบและพัฒนาสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นนี้ ได้ศึกษาจากข้อบกพร่อมจาก

แบบเดิม ดังรายละเอียด ตามตารางที่ 1.1   

ตารางที่ 1.1 ตารางเปรียบเทียบการท างาน อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

 

ที ่ รำยละเอียด แบบเดิม พัฒนำใหม่ 
1. มีปุ่มกดบอกวันเดือนปีปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด   
2. มีปุ่มกดบอกเวลาที่เป็นปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด   
3. มีปุ่มกดบอกค่าอุณหภูมิปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด   
4. การบันทึกเสียงบัตร RFID เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์        
5. มีปุ่มกดระบบอธิบายการท างานด้วยเสียงจากตัวอุปกรณ์   
6. สามารถบันทึกเสียงตามการ์ด RFID ได้โดยอุปกรณ์เอง   
7 สามารถลบการบันทึกที่ตัวการ์ด RFID ได้อย่างอิสระ   
8 สามารถเพ่ิมการบันทึกการ์ดRFIDได้อย่างอิสระเมื่อต้องการ    
9 ขนาดของอุปกรณ์ สูง 5 กว้าง 5 ยาว 15 เซนติเมตร          
10 มีปุ่มกดเพ่ือควบคุมการท างานในโหมดการท างานต่างๆ 

เป็นข้อความเสียงพูด 
  

11 ท างานได้เฉพาะการ์ดท าการบันทึกไว้         
12 ต้องอาศัยคนปกติช่วยในการโปรแกรมการท างาน         
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ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดทีจ่ะพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ให้มีคุณสมบัติ คือ  

มีปุ่มกดบอกวันเดือนปีปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด ปุ่มกดสามารถบอกเวลาที่เป็นปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด ปุม่กด

สามารถบอกค่าอุณหภูมิปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด  ปุ่มกดระบบอธิบายการท างานด้วยเสียงจากตัวเครื่องหรือตัว

อุปกรณ ์สามารถบันทึกเสียงตามการ์ด RFID ได้โดยตัวเครื่องหรืออุปกรณ์เอง   สามารถลบการบันทึกที่ตัวการ์ด 

RFID ได้อย่างอิสระ สามารถเพ่ิมการบันทึก การ์ด RFID ได้อย่างอิสระเมื่อต้องการ ปุ่มกดเพ่ือควบคุมการ

ท างานในโหมดการท างานต่างๆ เป็นเสียงพูด และเพ่ือให้ได้ประโยชน์มากขึ้นนอกเหนือจาก อ่านฉลากยาอย่าง

เดียว ให้สามารถบันทึกและอ่านฉลากของวัสดุอ่ืนได้มากขึ้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกกับผู้มีความ

บกพร่องทางการมองเห็นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นอยู่ในสังคมเหมือนคนสายตา

ปกตติ่อไป 

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ  

1. เพ่ือสร้างพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

2. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้สร้างพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม  

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

 

3. สมมติฐำน  

1. สร้างพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นมีคุณภาพและ มาตรฐาน ผ่านตาม

เกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา มีระบบโครงสร้างภายในและ โครงสร้างภายนอกที่เหมาะสมต่อ

การใช้งาน   

2. อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีสมรรถนะการท างานที่เหมาะสมกับการ

น าไปใช้สามารถช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้เร็วสามารถท างานต่อเนื่อง  

3. อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถท างานได้สะดวก มากกว่าการใช้ 

เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม 

4. ผู้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์

ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  ระดับมากที่สุด  
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4. ขอบเขตกำรศึกษำ  

การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  ก าหนดขอบเขตการศึกษา ตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  ดังนี้  

      1. การสร้างพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐาน สมรรถนะการท างานตัวเครื่อง และโครงสร้างและการออกแบบของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ

บกพร่องทางการมองเห็น โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้อง ดังนี้ 

1.1 ประเมินคุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา) ได้แก่ 

ข้อก าหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ การใช้วัสดุผลิต 

คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ การน าเสนอผลงาน และเอกสารประกอบการเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน  

1.2 ประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นต้นของนวัตกรรมการศึกษา

ของอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) ได้แก่ มาตรฐานทั่วไป และ มาตรฐานเฉพาะ ประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน 

1.3 ประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ระบบโครงสร้างภายใน ระบบควบคุม การ

ติดต้ังชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน  

1.4 ประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ โครงสร้างและการออกแบบตัวเครื่อง 

เทคนิคการผลิต และการติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ ประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 3 คน  

      2. การศึกษาสมรรถนะการท างานของสร้างพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   

ด าเนินการโดยคณะผู้วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ดังนี้   

2.1 ทดสอบคุณภาพการแสดงค่าวัน เดือน ปี 

2.2 ทดสอบคุณภาพการอ่านค่าเวลา 

2.3 ทดสอบคุณภาพการแสดงค่าอุณหภูมิ 

2.4 ทดสอบคุณภาพการบันทึกเสียง 

2.5 ทดสอบคุณภาพการอ่านค่าบัตร RFID 

2.6 ทดสอบคุณภาพของแบตเตอร์รี่ 

      3. การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   กับ เครื่องอ่าน

ฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทดลองใช้โดย นักเรียนโรงเรียนคนตาบอด จ านวน 15 คน 

ทดลองใช้เครื่องทั้ง 2 แบบ  
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3.1 ศึกษาผลการทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นดังนี้  

   1) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี   

   2) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา    

   3) ทดสอบคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ   

   4) ทดสอบคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID 

   5) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID 

   6) ทดสอบคุณภาพการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่ 

           3.2 ศึกษาผลการทดลองใช้เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม 

    1) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี   

   2) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา    

   3) ทดสอบคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ   

   4) ทดสอบคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID 

   5) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID 

   6) ทดสอบคุณภาพการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่ 

      4. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   ได้แก่ 

สมรรถนะตัวเครื่อง โครงสร้างและการออกแบบ การใช้งาน การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บและ การบ ารุงรักษา 

และผลกระทบจากการท างาน โดยศึกษาจากนักเรียน โรงเรียนคนตาบอดใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ

บกพร่องทางการมองเห็นจ านวน 15 คน  

5. ขอบเขตระยะเวลำ  

ผู้ศึกษาใช้เวลาในการสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   ตาม

กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ตัง้แต่ปี 2559 – 2560 รวมระยะเวลา ทั้งสิ้น 

2 ปี เริ่มตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ สร้าง พัฒนา ทดสอบคุณภาพและสมรรถนะการท างาน น าไปทดลองใช้ 

ยืนยันผลการใช้อยู่ในระดับดี เผยแพร่ผลงานไปยังสถานศึกษาเครือข่าย และเข้าประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

สิ่งทางการศึกษา  

 6. ขอบเขตพื้นที่  

1. สถานที่ที่ใช้สร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   คือ ห้องปฏิบัติการ แผนก

วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 

2. สถานที่ที่ใช้ทดสอบสมรรถนะการท างานของตัวอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ

มองเห็น  โดยคณะผู้วิจัยและพัฒนา  สิ่งประดิษฐ์ คือ ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค

ร้อยเอ็ด 
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3. สถานที่ที่ใช้ทดสอบสมรรถนะการท างานและก าลัง อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ

มองเห็น    โดยผู้ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ  อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ 

นักเรียน โรงเรียนคนตาบอด คือจ านวนนักเรียน 15 คน 

 

7. นิยำมศัพท์  

 1. สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ที่ผู้ศึกษาสร้าง 

และพัฒนาขึ้น โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อ่ืนซ่ึงเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID 

แบบเดิม  ไดส้่งประกวดในสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัยได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง ในประกวดระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558  เครื่องอุปกรณ์

ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นแบบใหม่  ส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้าน

นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  ในประกวดระดับภาค

หนองคาย ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ.2560 พร้อมกับได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ร้อยเอ็ด ระดับเหรียญทอง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560    

      2. อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น หมายถึงเครื่องบันทึกและอ่านข้อมูล

เสียง RFID สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ได้รับ

รางวัลชนะเลิศในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับเหรียญทอง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560    

สร้างขึน้เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   เพ่ือตรวจสอบฉลากยาส าหรับ

คนตาบอดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจ าของผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีคุณสมบัติในการ

ท างานอืน่คือ การแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี  การแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา   การแสดงข้อความเสียง

อ่านค่าอุณหภูมิ  จุดเด่นคือสามารถบันทึกและอ่านข้อมูลเสียงจากบัตร RFID ด้วยตัวอุปกรณ์เองได้ โดยไม่ต้อง

อาศัยการบันทึกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ 

     3. เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม หมายถึง เครื่องตรวจฉลากสอบยา

ส าหรับคนตาบอด เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัยได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง ในปี 2558  ในประกวดระดับภาค ซึ่งการบันทึกและอ่านข้อมูลเสียง RFID จะต้องอาศัย

คอมพิวเตอร์ทุกๆ ครั้งไป 

     4. สมรรถนะ หมายถึงสมรรถนะการท างานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ

มองเห็น ความสามารถในการใช้งาน การบันทึกเสียงกับตัวบัตร RFID ได้ด้วยตัวอุปกรณ์เอง ท าให้เกิดความ

รวดเร็วในการใช้งาน และเกิดความสะดวกในการใช้งานอย่างมีคุณภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะจะ

ท างานก่ีครั้ง   ค าว่าสมรรถนะในที่นี้ ยังรวมถึงสมรรถนะของตัวเครื่อง ที่สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง โดย

ไม่เกิดปัญหา ไม่จ าเป็นต้องใช้ คนตาดีค่อยดูแลควบคุมการท างาน ตลอดเวลา มีความสะดวกต่อการใช้งาน  
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5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสายตาปกตแิละผู้ที่มีความบกพร่องทางการ

มองเห็น ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น วัดประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความพึง

พอใจ 2 ฉบับ ดังนี้ 

ฉบับที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีสายตาปกติต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ

บกพร่องทางการมองเห็นและ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

ก าหนด เกณฑ์การให้คะแนน 5 4 3 2 1 เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย  

และน้อยที่สุด ขอบเขต  

  ฉบับที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ต่อการใช้งานอุปกรณ์

ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นและ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating Scale) ก าหนด เกณฑ์การให้คะแนน 5 4 3 2 1 เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย  และน้อยที่สุด ขอบเขต 
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บทที่ 2 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การสร้างและการพัฒนาการสร้างและพัฒนาเครื่องบันทึกและอ่านข้อมูลสิ่งของด้วยRFID  ส าหรับ

คนที่มีความบกพร่องทางสายตาผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยจัดเรียงล าดับ ดังต่อไปนี้  

 1. การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของผู้พิการทางสายตาในการใช้ผลิตภัณฑ์   

 2. การบริการทางเภสัชกรรมสําหรับผู้พิการทางสายตา [11] 

           3. ปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุและหลักการใช้ยาในผู้สูงอายุ [12] 

           4. ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องอ่านฉลากยาฯ ก่อนการทําวิจัย 

           5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

 6. เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีและการประยุกต์ใช้งาน 

 7. ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro controller) 

 8. โปรแกรม Arduino 

           9. การวัดความพึงพอใจ  

               9.1 ความหมายของความพึงพอใจ  

               9.2 วธิีการวัดความพึงพอใจ   

               9.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ 

           10. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของผู้พิการทางสายตาในการใช้ผลิตภัณฑ์  [11] 

 แจคเคอร์ลีน เมอร์คาเดอร์ ได้ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ พิการทางสายตาในการใช้

ผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้พิการทางสายตาโดยส่วนมากจะมีวิธีการสื่อสารในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้ระบบ

ประสาทสัมผัสมากที่สุด รองลงมาได้แก่การดมกลิ่น ซึ่งผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้สึกว่าตนเอง

ประสบปัญหาการสื่อสารในการใช้ผลิตภัณฑ์บ่อยนัก โดยปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประสบปัญหาบ่อย

ที่สุดคือการหยิบผิด ความผิดปกติทางสายตาย่อมก่อให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารกบผลิตภัณฑ์ทั้งอุปโภค

และบริโภค รวมทั้งในด้านการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ 

 แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ผู้พิการทางสายตาต้องประสบอยู่ตลอดเวลา จน

กลายเป็นว่าผู้พิการทางสายตาจะสร้างกลไกในการแก้ปัญหาต่างๆเอง จนรู้สึกวาตนเองมีปัญหา การสื่อสาร

กับผลิตภัณฑ์บ้างเท่านั้น เพราะคนเราสามารถจะใช้อวัจนะภาษา ภาษาสัญลักษณ์เพ่ือเข้ามาช่วยในการ

สื่อสารในการใช้ชีวิตประจําวัน 
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 อวัจนะภาษาที่คนตาบอดใช้นั้นมีทั้งการสื่อสารจากรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันเกิดจากการ

ติดอักษรเบรลล์ที่ภาชนะหรือเกิดจากการทําสัญลักษณ์โดยการใช้หนังยาง การติดสติกเกอร์หรือรอยข่วน

ของเล็บทําสัญลักษณ์ไว้ ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการใช้เพราะจะเกิดการตีความหรือถอดรหัสจาก

สารที่ตนเองได้รับ ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นตัวอักษรหรือท่าทางเสมอไป 

 ส่วนผลการวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้พิการทางสายตาพบวา สื่อวิทยุคือสื่อที่ผู้พิการ ทาง

สายตาเปิดรับมากที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ที่พิการทางสายตาไม่สามารถมองเห็นได้ 

จึงมีความสนใจในสื่อโทรทัศน์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนปกติทั่วไป สื่อบุคคลก็เป็นสื่อที่สําคัญของประชากรผู้

พิการทางสายตาอีกนัยหนึ่ง เพราะผู้สื่อสารและผู้รับสารสามารถซักถามและทําความเข้าใจ และมีปฏิกิริยา

ตอบโต้ซึ่งกันและกันได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการรู้จักผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือข้อสงสัยที่ต้องการคําตอบก็ล้วน

แล้วแต่ต้องใช้สื่อบุคคลทั้งสิน ซึ่งบุคคลในที่นี้หากเป็นกลุ่มซึ่งอยู่ในขณะที่ผู้พิการทางสายตาสื่อสารกบ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือการซื้อซึ่งจะหมายถึงคนขาย บุคคลที่อยู่แวดล้อม ณ จุดขายหรือผู้พาผู้พิการทางสายตาไปซื้อ 

ซึ่งได้แก่ บุคคลในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่รองลงมาก็คือเพ่ือน ซึ่งมักจะเป็นผู้พิการทางสายตาด้วยกัน 

 

2. การบริการทางเภสัชกรรมสําหรับผู้พิการทางสายตา [11] 

 การบริการทางเภสัชกรรมสําหรับผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย ได้มีการริเริ่มขึ้นแล้ว โดย

ศูนย์บริการสาธารณะสุขของเทศบาลนครบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้มีการทําฉลากยาอักษรเบรลล์ 

เพ่ือให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้ สําหรับฉลากยาอักษรเบรลล์มีลักษณะเหมือนกับ

ฉลากยาทั่วไป ที่บอกชื่อยา สรรพคุณยา วิธีการใช้ยารวมไปถึงคําเตือนในการใช้ยา โดยยาหนึ่งซองจะติด

สติกเกอร์ฉลากยาสองด้าน โดยด้านหน้าเป็นสติกเกอร์ฉลากยาธรรมดาซึ่งคนปกติทั่วไปสามารถอ่านได้ ส่วน

ด้านหลังติดสติกเกอร์ฉลากยาอักษรเบรลล์ เพ่ือให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านได้ 

 สําหรับซองยาที่ติดสติกเกอร์ฉลากยาอักษรเบรลล์ขณะนี้ ศูนย์บริการสาธารณะสุขของเทศบาล

นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีได้มีการจัดทําขึ้น 28 ฉลากชนิดยา ซึ่งเป็นยาที่ใช้ทั่วไป เช่น ยาแก้ปวด แก้ไข้ 

แก้อักเสบ ฯลฯ ซึ่งในอนาคตจะทําเพ่ิมในส่วนของยาที่ใช้รักษาเฉพาะโรคส่วนค่าใช้จ่ายนั้นคิดเป็น

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ราคาเครื่องละ 70,000 บาท เมื่อพิมพ์เป็นแผ่นจะตกราคาแผ่นละ 40 บาท แม้

ราคาค่อนข้างสูง แต่ถือว่าคุ้มต่อการบริการผู้ป่วยที่พิการทางสายตาให้สามารถใช้ยาได้ง่ายและสะดวกข้ึน 
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3. ปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุและหลักการใช้ยาในผู้สูงอายุ [12] 

 3.1 ปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุ 

 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้ยาหลายขนานและใช้ยาไม่เหมาะสม อีกทั้งยังป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 

และมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองน้อยว่าวัยผู้ใหญ่ข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกาสรุปว่า ร้อยละ 90 

ของผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี ใช้ยาอย่างน้อย 1 ชนิดต่อสัปดาห์ ในกลุ่มนี้ร้อยละ 44 และ 57 ในเพศชายและเพศ

หญิงตามลําดับ ใช้ยาอย่างน้อย 5 ชนิด และร้อยละ 12 ของทั้งสองเพศใช้ยา 10 ชนิดขึ้นไปต่อสัปดาห์ 

จํานวนยาที่มากขึ้นสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือ ผลข้างเคียงจากการใช้ยาและค่ารักษาที่สูงขึ้น 

โดยสาเหตุที่ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการใช้ยามากกว่าวัยผู้ใหญ่ ได้แก่ 

  1. การเปลี่ยนแปลงทางเภสัชพลศาสตร์ 

2. ผู้สูงอายุมีกําลังสํารองลดลง จึงมีโอกาสเจ็บป่วยง่ายและรุนแรง 

  3. ผู้สูงอายุมักมีพยาธิสภาพหลายอย่าง จึงเสี่ยงต่อการใช้ยาหลายขนาน 

  4. อาการและอาการแสดงไม่ชัดเจนทําให้การวินิจฉัยคลาดเคลื่อนและได้รับการรักษาท่ีไม่จําเป็น 

5. ปัญหาในการสื่อสารเกี่ยวกับความเจ็บปวดของตน 

  6. ปัญหาสติปัญญาบกพร่อง ทําให้ไม่เข้าใจการใช้ยาหรือสื่อสารความผิดปกติของตนได้ไม่ถูกต้อง 

  7. ผู้สูงอายุมักซื้อยากินเอง และมีการใช้ยาสมุนไพรร่วมด้วย 

8. แพทย์ที่ดูแล โดยยิ่งมีแพทย์หลายท่าน ผู้สูงอายุก็มีโอกาสใช้ยาหลายขนานมากขึ้น 

 

 3.2 หลักการใช้ยาในผู้สูงอายุ 

  แพทย์ที่ดูแลจําเป็นต้องรู้และเข้าใจหลักการใช้ยาในผู้สูงอายุเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา

และลดผลที่ไม่พึงประสงค์จากยาโดยตรงจากการขาดยาและปฏิกิริยาระหว่างยาโดยประกอบด้วยขั้นตอน

ดังนี้ 

  1. เมื่อพิจารณาวาภาวะหรือโรคที่ผู้สูงอายุเป็น จําเป็นต้องให้การรักษาเริ่มจากการรักษาโดยไม่

ใช้ยาก่อน 

  2. หากมีความจําเป็นต้องรักษาด้วยการใช้ยาร่วมด้วย แพทย์ต้องประเมินข้อบ่งชี้ในการให้ยาชนิด

นั้นๆ ก่อนว่าผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์มากกว่าของเสียจากการใช้ยานั้นๆ โดยแพทย์ต้องมีความรู้ด้านเภสัช

พลศาสตร์และเภสัชจลศาสตร์ของยาในผู้สูงอายุแต่ละรายเป็นอย่างดี 

 3. ขนาดยาเริ่มต้น ควรใช้จากขนาดต่ําาก่อนและค่อยๆ เพ่ิมขนาดยาช้าๆ จนได้ขนาดยาต่ําสุดที่มี

ประสิทธิภาพในการรักษา และควรให้การรักษาด้วยยาทีละตัวก่อน 

  4. ควรเลือกยาท่ีราคาถูกและมีประสิทธิภาพดีที่สุดก่อน 
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5. ต้องมีการกําหนดเป้าหมายของการรักษาที่ชัดเจนรวมทั้งแนวทางในการติดตามผลการรักษา

และผลไม่พึงประสงค์จากยาและการขาดยา 

  6. ควรมีการทบทวนยาทุกชนิดและทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ ทั้งชนิด จํานวนเม็ดยาที่เหลือว่ า

ถูกต้องหรือไม่ควรถามถึงยาที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์หรือบุคคลอ่ืนๆ ยาที่ซื้อยาตามร้านขายยารวมถึงสมุนไพร

และอาหารเสริม เพราะผู้ป่วยอาจคิดว่าไม่สําคัญจึงไม่ได้แจ้งให้แพทย์ทราบที่สําคัญแพทย์ควรประเมินข้อ

บ่งใช้ในการให้ยา ผลข้างเคียงและความคุ้มค่าจากการใช้ยา 

  8. ควรลดยาหรือยาที่ไม่จําเป็น โดยถ้าเป็นยาที่มีโอกาสเก็บผลไม่พึงประสงค์จากการหยุดยาต้อง

ค่อยๆ ลดขนาดยาลงช้าๆ เพ่ือป้องกันอาการจากการขาดยา  

  9. ควรอธิบายให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลเข้าใจตรงกันถึงวิธีการบริหารยา โดนเลือกวิธีการบริหารยาที่ง่าย

และสะดวกท่ีสุดก่อน 

 

4. ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องอ่านฉลากยาฯ ก่อนการทําวิจัย 

 ทําการสํารวจโดยนําเครื่องอ่านฉลากยาฯ ที่เป็นปริญญานิพนธ์ของคุณกฤษณะ ปัททุม [10]  ได้

ทดสอบใช้งาน เพ่ือนําข้อมูลหรือข้อคิดเห็นต่างๆ มาพัฒนาเครื่องอ่านฉลากยาฯ ในงานวิจัย ซึ่งผู้พิการทาง

สายตาต้องการให้พัฒนาดังนี้ 

  1. ต้องการให้เครื่องอ่านฉลากยาฯ มีขนาดเล็กลง 

  2. ต้องการให้มีปุ่มใช้งานน้อย 

  3. ต้องการให้เครื่องอ่านฉลากยาฯ ใช้งานแบตเตอรี่แบบไม่ชาร์ต 

  4. สามารถอ่านฉลากยาได้ทุกประเภท เช่น บาร์โค๊ดในห้างสรรพสินค้า 

  5. สามารถหยุดการให้ข้อมูลยาได้ 

  6. ราคาย่อมเยา  

  7. มีเสียงเตือนเมื่อเปิดและปิดเครื่อง 

  8. มีเสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมด 
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5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

 ความบกพร่องทางการเห็นนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 

5.1. คนตาบอด (Blind) หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นมากจนต้องเรียนด้วยการอ่านเขียนอักษร

เบรลล์ หรือใช้วิธีการฟังเทปหรือแผ่นเสียง หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 

6/60 หรือ 20/200 ลงมาจนถึงบอดสนิท สามารถมองได้น้อยกว่า 20 องศา นั่นคือ บุคคลปกติจะสามารถ

มองเห็นวัตถุใดวัตถุหนึ่งในระยะ 200 ฟุต หรือ 60 เมตร ได้อย่างชัดเจน แต่คนตาบอดจะเห็นวัตถุนั้นใน

ระยะไม่ถึง20ฟุตหรือ6เมตร  

         5.2. คนสายตาเลือนราง (Low Vision) หรือ ตาบอดบางส่วน (Partially Blind) หมายถึง คนที่

สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ที่ขยายใหญ่ได้ หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดี เมื่อ

แก้ไขแล้ว (หลังจากสวมแว่นตา หรือแว่นขยายแล้ว) อยู่ในระดับระหว่าง 6/18 หรือ 20/70 หรือมีลาน

สายตาแคบกว่า 30 องศา ประเภทของผู้พิการทางสายตา  

- พวกท่ีบอดสนิทโดยก าเนิดหรือบอดภายหลังอายุครบ 5 ขวบ  

- ภายหลังมีอายุ 5 ขวบ ไปแล้วจึงบอดสนิท  

- พวกท่ีมองเห็นอย่างเลือนรางมาตั้งแต่ก าเนิด  

- ตาบอดไม่สนิทโดยก าเนิด  

- ตาบอดไม่สนิท แต่ต่อมาเกิดบอดสนิท  

- พวกท่ีพอมองเห็นบ้าง แต่ต่อมาบอดสนิท 

5.3 ลักษณะพฤติกรรมทั่วไปของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

          เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นนั้น โดยทั่วไปจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ผู้ปกครองและผู้
ที่เลี้ยงดูจะสามารถสังเกตเห็นได้ไม่ยากนัก ส าหรับเด็กตาบอดสนิทนั้นจะสังเกตเห็นได้ง่าย โดยมองที่ตาก็
พบว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กตาบอด แต่ถ้าเป็นตาบอดใส เราอาจจะต้องใช้วิธีการทดสอบอ่ืนๆด้วย เช่น อาจจะ
ให้เด็กอ่านหนังสือให้ฟัง เมื่อเด็กมองไม่เห็นก็ไม่สามารถจะอ่านได้ อย่างไรก็ดีเด็กที่เห็นเลือนราง หรือเด็กที่
มีปัญหาทางสายตาอ่ืนๆ ซึ่งคุณครูจะทราบได้ก็ต้องอาศัยการสังเกตที่ดวงตา และพฤติกรรมในการมองของ
เด็ก 
          เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา โดยทั่วไปจะเคลื่อนไหวช้า ประสาทสัมผัสบางส่วนจะท างานได้
ดีกว่าคนปกติ เช่น ประสาทหู และ ความสามารถด้านความจ า ส่วนสุขภาพโดยทั่วไปจะไม่แตกต่างจากเด็ก
ปกติ รวมทั้งการพูดจาก็จะใช้ภาษาพูดตามปกติ แต่จะเรียนการพูดได้ช้ากว่าเด็กปกติ เด็กตาบอดจะพูดเสียง
ดัง แต่น้ าเสียงปกติ จะไม่มีการใช้มือประกอบท่าทางการพูด และเวลาพูด จะเผยริมฝีปากเล็กน้อย 
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5.3.1 อาการท่ีบอกถึงความผิดปกติของสายตา 
- มีอาการคันตาเรื้อรัง มีน้ าตาคลอ หรือน้ าตาไหลอยู่เสมอ หรือตาแดงอยู่บ่อยๆ  
- มักมองเห็นภาพซ้อน วิงเวียนศีรษะ มองเห็นไม่ชัดในบางครั้ง  
- เวลามองวัตถุไกลๆ ต้องขยี้ตา หรือท าหน้าย่นขมวดคิ้ว  
- เวลาเดินต้องมองอย่างระมัดระวังมากผิดปกติ หรือเดินช้าๆ โดยกลัวจะสะดุด 
- ไม่มีความสนใจดูภาพที่ติดตามฝาผนัง หรือข้อความที่เขียนบนกระดานด า  
- มักบ่นเรื่องสายตาอยู่เสมอ  
- ไม่ชอบการท างานที่ต้องใช้สายตา  
- ขยี้ตาบ่อย หรือกระพริบตาถี่ จนผิดสังเกต ขณะอ่านหนังสือ  
- วางหนังสือในลักษณะผิดปกติขณะอ่าน เช่น ใกล้หรือไกลเกินไป  
- ขณะอ่านต้องเอียงศีรษะ 
- อ่านหนังสือได้ในระยะเวลาสั้น  
- ขณะอ่านหนังสือต้องปิดตาข้างใดข้างหนึ่ง  
- สายตาสู้แสงสว่างไม่ค่อยได้  
- มีตุ่มหรือผื่น บนหนังตา และขอบตา  
- ตาเอียง ตาเข ตาเหล่ หนังตาปลิ้น ขอบตาบวม  
- ตาอักเสบ เป็นฝีกุ้งยิงบ่อยๆ  
- กลอกกลิ้งลูกตาไปมาบ่อยครั้ง 
- ลูกตาด ามีลักษณะผิดปกติ  
- ชอบหรี่ตา และป้องกันแสงไม่ให้เข้าตา 
- หยิบวางของผิดที่เสมอ 

6. เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีและการประยุกต์ใช้งาน 

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ (Auto-ID: automatic identification) ได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งเห็นได้จากการน ามาประยุกต์ใช้งานในหลายๆ ด้าน เช่น โลจิสติกส์ , 
ระบบคลังสินค้า, ร้านค้าปลีก และสายการผลิตในโรงงาน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้แสดงตัวตนของ
มนุษย์, สัตว์, สินค้า, และวัตถุดิบในกระบวนการผลิต โดยทั่วไปเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติแบบต่างๆ ได้ถูก
คิดค้นขึ้นมาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ
อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องใช้การนับหรือจดบันทึกด้วยมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 

เทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติมีหลายประเภทดังแสดงในภาพที่ 2.1 โดยเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติที่พบเห็น
และใช้งานมากสุดคือ เทคโนโลยีรหัสแท่ง (barcode) ซึ่งมีลักษณะเป็นรหัสแท่งสีด าขนาดต่างๆ กันที่เรียง



15 
 

ต่อกันเป็นกลุ่ม ข้อดีคือมีราคาถูกมาก แต่มีข้อจ ากัดคือสามารถจัดเก็บข้อมูลได้น้อย, ปลอมแปลงได้ง่าย, ไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในรหัสแท่งได้ และเกิดข้อผิดพลาดในการอ่านได้ง่ายเมื่อมีการใช้งานเป็นเวลานาน 

 
 

ภาพที ่2.1 ภาพรวมของระบบบ่งชี้อัตโนมัติแบบต่างๆ ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
 

เทคโนโลยีสมาร์ตการ์ด (smart card) ถือเป็นเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติอีกประเภทหนึ่งที่มีใช้งาน
ทั่วไปในปัจจุบัน โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน ไมโครชิพ (microchip) ที่อยู่บนบัตร ตัวอย่างเช่น บัตรโทรศัพท์, 
บัตรธนาคาร หรือบัตรระบุผู้เช่า (SIM: subscriber identity module) ข้อดีของเทคโนโลยีนี้คือสามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้จ านวนมากกว่ารหัสแท่ง และมีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลสูง อย่างไรก็ตาม
เทคโนโลยีสมาร์ตการ์ดถือเป็นเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติแบบสัมผัส (contact Auto-ID) ซึ่งต้องอาศัยการ
สัมผัสระหว่างบัตรสมาร์ตการ์ดและเครื่องอ่านสมาร์ตการ์ด(smart card reader)  ซึ่งท าให้ไม่สะดวกใน
การใช้งานในบางงานประยุกต์ (application) เช่นในกรณีที่กรมศุลกากรต้องการตรวจนับจ านวนสินค้า
ทั้งหมดที่อยู่ภายในตู้สินค้า (container) ซึ่งถ้าพนักงานต้องนับสินค้าแต่ละชิ้นก็จะท าให้เสียเวลามาก เป็น
ต้น นอกจากนี้ถ้ามีการใช้งานมากครั้ง ส่วนที่สัมผัสกับเครื่องอ่านก็จะเกิดการสึกหรอของหน้าสัมผัสได้ง่าย 

ดังนั้นเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติแบบไร้สัมผัส (contactless Auto-ID) จึงเป็นตัวเลือกส าหรับการใช้
งานลักษณะนี้ โดยที่ก าลังงานที่ใช้ในการท างานของบัตรจะถูกส่งมาจากเครื่องอ่านในรูปของคลื่นแม่เหล็ก  
ไฟฟ้าซึ่งช่วยท าให้การรับส่งข้อมูลระหว่างบัตรและเครื่องอ่านมีความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลด
ปัญหาความไม่เที่ยงตรงและความคลาดเคลื่อนในการอ่านและเขียนข้อมูล โดยทั่วไปเทคโนโลยีบ่งชี้
อัตโนมัติแบบไร้สัมผัสจะรู้จักกันในชื่อว่า “เทคโนโลยีบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID: radio frequency 
identification)” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “เทคโนโลยี RFID” เนื่องจากลักษณะการส่งผ่านก าลังงานและข้อมูล
ระหว่างบัตรและเครื่องอ่านจะอยู่บนพื้นฐานของคลื่นความถี่ 

เทคโนโลยี RFID สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการ จากการวิจัยพบว่า [1] มูลค่ารวมตลาดทั่วโลกของ RFID มีอัตราที่สูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปี พ.ศ. 2550 ตลาดอุตสาหกรรม RFID ในโลกมีมูลค่าสูงถึง 3,800 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าในปี 
พ.ศ. 2555 จะมีมูลค่าตลาดเพ่ิมขึ้นเป็น 8,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นตลาดอุตสาหกรรม RFID จึงถือว่า
เป็นตลาดเทคโนโลยีที่ เติบโตสูงมากเช่นเดียวกับตลาด อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่และตลาด
อุตสาหกรรมรถยนต์ ส าหรับตลาด RFID ในประเทศไทยพบว่ามีการน า RFID ไปประยุกต์ใช้งานในหลายๆ 
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ด้าน ได้แก่ การผลิตในอุตสาหกรรม, การประยุกต์ใช้กับห่วงโซ่ อุปทาน และโลจิสติกส์ ,การควบคุมการ
เข้า-ออก, การปศุสัตว์, และการเงิน เป็นต้น โดยจากสถิติในปี พ.ศ. 2548 มูลค่าตลาดของ RFID ในประเทศ
ไทย มูลค่าประมาณ 856.2 ล้านบาท หรือ 1.07% ของตลาด RFID ทั่วโลก และมีมูลค่าเพ่ิมเป็น 1,827.3 
ล้านบาทในปี พ.ศ. 2550 

ตารางท่ี 2.1  คุณสมบัติของระบบบ่งชี้อัตโนมัติแบบต่างๆ 
 

ข้อพิจารณา รหัสแท่ง โอซีอาร์ เสียงพูด ลายพิมพ์น้ิวมือ สมาร์ตการ์ด อาร์เอฟไอดี 

จ านวนขอ้มูลที่
สามารถจัดเก็บ

ได้ 
1-100 1 – 100 - - 16 – 64k 16 – 64k 

ความหนาแน่น
ของ ข้อมูลที่

บันทึกต่อพื้นที ่
ต่ า ต่ า สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

เครื่องอ่าน เท่ียงตรง เท่ียงตรง แพง แพง เท่ียงตรง เท่ียงตรง 

มนุษย์อ่านรหัส
ได้หรือไม่ 

ได้จ ากัด 
อ่านได้ง่าย

มาก 
ง่าย ยากมาก ไม่มีทางท าได้ ไม่มีทางท าได้ 

ผลกระทบจาก
คราบหรือความ

สกปรก 

มีผลต่อการ
อ่านมาก 

มีผลต่อการ
อ่านมาก 

- - 
อาจมีผลหากเลอะ

ในหน้าสัมผัส 
ไม่มีผล 

ผลกระทบจาก
การอ่านผิดด้าน

หรือผิดมุม 

มีบ้าง
เล็กน้อย 

มีบ้างเล็กน้อย - - 
ต้องวางให้ถูก

ทิศทางตามขั้วของ
หน้าสัมผัส 

ไม่มีผล 

อายกุารใช้งาน
การฉีกขาดหรือ

เส่ือมสภาพ 

จ ากัดอายุ
การใช้งาน 

จ ากัดอายกุาร
ใช้งาน 

- - 
ขึ้นกับสภาพของ

หน้าสัมผัส 
ไม่มีผล 

มูลค่าของเครื่อง
อ่าน 

ต่ า ปานกลาง สูงมาก สูงมาก ต่ า ปานกลาง 

งบประมาณ
ด าเนินการ 

ต่ า ต่ า ไม่มี ไม่มี ปานกลาง ไม่มี 

การลักลอบ
ปลอมแปลง 

ท าได้ง่าย ท าได้ง่าย สามารถท าได ้ ไม่มีทาง ไม่มีทาง ไม่มีทาง 

ความเร็วในการ
อ่านข้อมูล 

ช้า (≈4 
วินาที) 

ช้า (≈43 
วินาที) 

ช้ามาก (≈5 
วินาที) 

ช้ามาก (≈5-10 
วินาที) 

ช้า (≈4 วินาที) 
เร็วมาก(0.5 

วินาที) 

ระยะทางสูงสุด
ระหว่างเครื่อง
อ่านกับบัตร/

เครื่องลูกข่าย/ตัว
เก็บข้อมูล 

0 – 50 ซม. 
น้อยกว่า 1 

ซม. (เป็นการ
สแกน) 

0 – 50 ซม. 
ต้องสัมผัส
โดยตรง 

ต้องสัมผัสโดยตรง 

0-5 เมตร โดย
ใช้คลื่นความถี่
วิทยุอา่นค้าไม่

โครเวฟ 
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ดังนั้นในปี พ.ศ. 2549 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้เห็น
ถึงความส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม RFID ของประเทศไทย จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม 
RFID ขึ้นโดยมีเป้าหมายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในวงกว้าง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ทั้งนี้เพราะว่าประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน RFID เมื่อเทียบกับ
แนวโน้มการขยายตัวของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับการ
แข่งขันและการขยายตัวด้าน RFID จึงเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

6.1 องค์ประกอบของระบบอาร์เอฟไอดี 

                  ในทางปฏิบัติระบบอาร์เอฟไอดี(RFID)ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก2ส่วนคือ  
   6.1.1  ป้าย RFID (tag หรือ transponder) จะถูกออกแบบให้มีรูปแบบและขนาดต่างๆ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละงานประยุกต์เพ่ือให้สามารถยึดติดหรือผูกอยู่กับวัตถุหรือสินค้าที่ต้องการบ่งชี้
ตัวตน ติดตาม หรือตรวจนับ ด้วยเทคโนโลยี RFID โดยทัว่ไปป้าย RFID ประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่
ส าคัญคือสายอากาศและไมโครชิพ  
   6.1.2  เครื่องอ่าน (reader หรือ interrogator) ท าหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับป้าย RFID 
โดยสามารถท่ีจะอ่านหรือเขียนข้อมูลเข้าไปในป้าย RFID ได้โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ และสื่อสารกับผู้ใช้งาน
ผ่านจุดเชื่อมต่อ (interface) แบบต่างๆ เช่น RS-232, RS-485 และ USB เป็นต้น ดังแสดงรายละเอียดใน
ภาพที่ 2.2 

 

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างทั่วไปของระบบ RFID 

โดยทั่วไปป้าย RFID จ าแนกออกได้เป็นหลายประเภทตามความสามารถในการโปรแกรม
ข้อมูล และตามแหล่งพลังงานที่ใช้ ภาพ แสดงโครงสร้างของป้าย RFID ที่แบ่งตามความสามารถในการ
โปรแกรมซึ่งมี 2 แบบคือ  

1. ป้าย RFID ที่ไม่สามารถโปรแกรมได้ โดยข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ภายในป้ายนี้ (เช่น หมายเลขรหัส)    
จะถูกบันทึกมาตั้งแต่การผลิตซึ่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ได้  
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  2. ป้าย RFID ที่สามารถโปรแกรมได้ (อ่านและเขียนข้อมูลผ่านทางเครื่องอ่าน) โดยภายในป้ายนี้จะ
ประกอบด้วยหน่วยความจ าแบบ EEPROM (electrically erasable programmable read only 
memory) ซึ่งนิยมใช้มากท่ีสุดในป้าย RFID 

    

(ก)  Read-only RFID tag                          (ข)  Writable RFID tag 

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างของป้าย RFID ที่แบ่งตามความสามารถในการโปรแกรม 

 

                           

                    (ก) HF passive tag (RVB System)           (ข)  UHF active tag 

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างป้าย RFID ที่แบ่งตามลักษณะของแหล่งจ่ายพลังงาน 

        ภาพที ่2.4 แสดงตัวอย่างป้าย RFID แบ่งตามลักษณะของแหล่งจ่ายพลังงานมี 2 แบบ คือ  
  1. แบบพาสซีฟ (passive) เป็นป้าย RFID ที่ไม่ต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานบรรจุไว้ภายในป้าย แต่จะ
อาศัยการแปลงสัญญาณพลังงานไฟฟ้าท่ีส่งออกมาจากเครื่องอ่านเป็นไฟเลี้ยงเพียงอย่างเดียว  ข้อดีคือไม่
ต้องมีการเปลี่ยนแหล่งพลังงาน แต่ข้อจ ากัดคือระยะทางในการสื่อสารระหว่างป้ายRFIDกับเครื่องอ่านได้ไม่
ไกล  
  2. แบบแอคทีฟ (active) เป็นป้าย RFID ที่มีแหล่งจ่ายพลังงานบรรจุไว้ภายในเพื่อใช้เป็นไฟเลี้ยง
ให้กับชิพประมวลผลที่ติดตั้งอยู่ภายในข้อดีคือสามารถสื่อสารกับเครื่องอ่านได้ในระยะไกล   แต่ข้อจ ากัดคือ
ต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายพลังงานเป็นระยะๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน 
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 นอกจากนี้ย่านความถี่ใช้งาน (operating frequency) ก็ถือเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
ในการเลือกใช้อุปกรณ์ RFID โดยความถี่ใช้งานหมายถึง คลื่นความถี่วิทยุที่เครื่องอ่านท าการส่งออกไป
เท่านั้น โดยไม่สนใจว่าป้าย RFID จะส่งคลื่นความถี่ในย่านใดตอบกลับมา ในบางกรณีป้าย RFID อาจจะส่ง
คลื่นความถี่เดิมกลับไปหาเครื่องอ่านก็ได้ โดยอาศัยเทคนิคการกล้ าสัญญาณแบบ load modulation [3] 
โดยทั่วไปย่านความถ่ีใช้งานของอุปกรณ์ RFID แบ่งออกเป็น 3 ย่านความถ่ีหลัก คือ 

 ย่านความถ่ีต่ า (LF: low frequency) มีความถ่ีตั้งแต่ 30 – 300 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) นิยมน ามาใช้กับ
งานปศุสัตว์ หรืองานประยุกต์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิต 

 ย่านความถ่ีสูง (HF: High Frequency) หรือความถ่ีวิทยุ (RF: radio frequency) มีความถ่ีตั้งแต่ 
3 – 30 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) นิยมน ามาใช้กับงานควบคุมการเข้า-ออก, บัตรรถโดยสาร, บัตรเงินสด
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยมีระยะการสื่อสารระหว่างเครื่องอ่านกับบัตรอยู่ในช่วงประมาณ 5 – 
15 เซนติเมตร 

 ย่านความถ่ีสูงยิ่ง (UHF: ultra high frequency) มีความถ่ีตั้งแต่ 300 เมกะเฮิรตซ์ – 3 กิกะเฮิรตซ์ 
(GHz) และย่านความถี่ไมโครเวฟ (microwave) ซึ่งมีความถี่ตั้งแต่ 3 กิกะเฮิรตซ์ขึ้นไป นิยมน ามาใช้
กับงานทางด้านโลจิสติกส์ เช่น ระบบขนย้ายตู้บรรจุสินค้า ระบบคลังสินค้า เป็นต้น โดยการสื่อสาร
ระหว่างเครื่องอ่านกับบัตรในระบบโลจิสติกส์จะกระท าในขณะที่อุปกรณ์มี การเคลื่อนไหว ดังนั้น
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการสื่อสาร ป้าย RFID ในย่านความถี่สูงยิ่งนี้ จึงถูกออกแบบมาให้มีพ้ืนที่
ส าหรับเก็บข้อมูลจ านวนไม่มาก โดยทั่วไปการสื่อสารระหว่างเครื่องอ่านกับป้าย RFID มีระยะทาง
ได้มากกว่า 2 เมตร (สามารถใช้ในระยะทางท่ีไกลกว่านี้ได้ เมื่อใช้งานร่วมกับป้าย RFID แบบแอค
ทีฟ) 

 โดยในแต่ละย่านความถี่ใช้งานก็ยังมีมาตรฐานหลายมาตรฐานให้เลือกใช้งาน ซึ่งแต่ละมาตรฐานก็
ยังไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ในปัจจุบัน เช่น ย่านความถ่ี 13.56 MHz มีมาตรฐาน ISO14443, ISO15693 
และ ISO18000-3 เป็นต้น 

6.2 รูปแบบของป้ายอาร์เอฟไอดี 

   ป้าย RFID ที่ใช้งานในปัจจุบันมีหลายรูปแบบซึ่งสามารถจ าแนกได้ตามความแตกต่างของ
โครงสร้างการออกแบบและลักษณะการประยุกต์ใช้งานดังแสดงในภาพเช่น  
   6.2.1 แบบจานและเหรียญ ซึ่งทนอุณหภูมิได้สูง จึงนิยมน าไปใช้โดยยึดติดกับชิ้นงานใน
ระบบอุตสาหกรรม(ภาพที่2.6(ก))  
   6.2.2 แบบกระเปาะแก้ว มีขนาดเล็กและยาวประมาณ 12 – 32 มิลลิเมตร นิยมน าไปใช้
กับสิ่งมีชีวิตด้วยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ภาพท่ี 2.5(ข) )  
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   6.2.3 แบบมาตรฐาน ID–1    นิยมน ามาใช้งานมากในรูปของบัตรสมาร์ตการ์ดแบบไร้
สัมผัส สามารถทนอุณหภูมิได้สูงกว่า 100 องศาเซลเซียส พกพาได้สะดวก และสามารถพิมพ์ข้อความหรือ
ลวดลายต่างๆลงบนบัตรได้ ( ภาพที่ 2.5(ค) )  
   6.2.4 แบบเลเบลอัจฉริยะ  มีขนาดบางเท่ากับแผ่นกระดาษ สามารถงอหรือทุบได้ จึงนิยม
น าไปใช้พัน หูหิ้วของกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระต่างๆ เป็นต้น  
 

                   
(ก) มีขนาดเท่ากับเหรียญ              (ข) มีขนาดแล็กเท่าเม็ดข้าว 

                   
(ค) มีขนาดบางเท่ากับแผ่นกระดาษ           (ง) เท่ากับแผ่นการ์ดบัตร ATM  

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างป้าย RFID แบบต่างๆ 

นอกจากป้าย RFID ที่มีรูปร่างต่างกันแล้ว เครื่องอ่านที่ใช้งานทั่วไปก็มีรูปร่างหลายแบบ 
เช่น แบบที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม แบบพกพา และแบบอุโมงค์ เป็นต้น ตามภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 2.6  ตัวอย่างเครื่องอ่าน RFID แบบต่างๆ ที่มีอยู่ 
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6.3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบอาร์เอฟไอดี 

   ประเทศไทยได้มีการน าเทคโนโลยี RFID มาใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลายรูปแบบ เช่น 
บัตรทางด่วน บัตรรถโดยสาร บัตรพนักงาน บัตรเงินสด งานห้องสมุด งานปศุสัตว์ และงานระบบขนส่ง เป็น
ต้น โดยระบบบางระบบก็น าเข้าจากต่างประเทศทั้งระบบเข้ามาติดตั้งและใช้งาน และบางระบบก็เริ่มมีการ
พัฒนาขึ้นใช้งานเองโดยวิศวกรคนไทย ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการพัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับเครื่องอ่าน โดยการใช้
หน่วยประมวลผลขนาดเล็กไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น MCS, PIC, X86 และ ARM เป็นต้น ภาพที่ 1.8 แสดง
ตัวอย่างการน าระบบ RFID ไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ที่คนไทย   สามารถพัฒนาเองได้ เช่น ระบบศูนย์
อาหาร ระบบลงเวลา หรือระบบควบคุมการผ่านเข้าออก เป็นต้น โดยที่แต่ละระบบมีรายละเอียดดังนี้ 

 

(ก)  ระบบศูนย์อาหาร                 (ข)  ระบบลงเวลา 

 

(ค)  ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก 

ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างการน าระบบ RFID ไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ 

        ระบบศูนย์อาหาร เป็นการน าเทคโนโลยี RFID มาใช้เป็นบัตรเงินสด แทนบัตรแถบแม่เหล็ก 
โดยทั้งสองแบบมีลักษณะการท างานคล้ายกันคือเริ่มต้นจากลูกค้าน าเงินสดมาท่ีจุดจ าหน่ายบัตร พนักงาน
ขายบัตรท าการอ่านรหัสบัตรและเติมยอดเงินของบัตรลงในฐานข้อมูลของเครื่องประมวลผลกลาง จากนั้น
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ลูกค้าก็น าบัตรเงินสดดังกล่าวไปซื้ออาหารที่ร้านค้า โดยที่ร้านค้าก็จะมีเครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็กและรหัส
ที่อ่านได้ก็จะถูกส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องประมวลผลกลาง จากนั้นโปรแกรมก็จะท าการ
เปรียบเทียบจ านวนเงินในฐานข้อมูลกับราคาสินค้าท่ีซื้อ พร้อมทั้งท าการตัดยอดขาย และส่งสัญญาณ
กลับไปยังเครื่องอ่านที่ร้านค้านั้นๆ เพ่ือแสดงผลหรือออกใบเสร็จรับเงินเนื่องจากระบบศูนย์อาหารที่ใช้บัตร
แถบแม่เหล็กจะไม่ได้จัดเก็บจ านวนเงินไว้ในบัตร ดังนั้นถ้าระบบเครือข่ายระหว่างร้านค้ากับเครื่อง 
ประมวลผลกลางสื่อสารกันไม่ได้ ระบบก็จะไม่สามารถท างานได้ 

        ระบบศูนย์อาหารที่น าเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดย
การเก็บจ านวนเงินไว้ในหน่วยความจ าของบัตร RFID และร้านค้าก็มีเครื่องอ่าน RFID ที่สามารถอ่านจ านวน
เงินในบัตร ท าการตัดยอดเงิน และบันทึกยอดเงินคงเหลือลงในบัตรทันที เมื่อมีการซื้อสินค้า การท างาน
เช่นนี้จะช่วยให้ระบบสามารถท าการซื้อขายสินค้าได้โดยไม่ต้องมีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย จึงท าให้มี
ความรวดเร็วในการใช้งานและมีเสถียรภาพสูง อย่างไรก็ตามหากมีการเก็บจ านวนเงินไว้ในบัตร ก็มีข้อควร
ระวังในเรื่องการปลอมแปลงข้อมูลจ านวนเงินในบัตร ดังนั้นแนวทางแก้ไขคือ ควรเลือกใช้บัตร RFID ที่มี
รหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูล เช่น บัตรของ MIFARE 13.56 MHz มาตรฐาน ISO/IEC 14443 A [8] เป็นต้น 

        การน าเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้ในการลงเวลาและระบบควบคุมการผ่านเข้าออก
ประตู ท าให้ระบบมีความโดดเด่นในหลายประการ เช่น สะดวก และรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ประโยชน์มากส าหรับองค์กรที่พนักงานที่มีการเข้าออกในเวลาพร้อมๆ กันจ านวนมาก เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม หรือโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้หากมีการก าหนดต าแหน่งของข้อมูลในหน่วยความจ าของ
บัตร RFID ที่เหมาะสม ก็สามารถท าให้ระบบมีความรวดเร็วมากขึ้นได้อีก 
 
7. ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro controller) 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (อังกฤษ: Microcontroller) คือ อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุ
ความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์โดยในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอาซีพียู, หน่วยความจ า 
และพอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยท าการบรรจุเข้าไว้ใน
ตัวถังเดียวกัน   

7.1 โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

โดยทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 
7.1.1 หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU: Central Processing Unit) ท าหน้าที่

เป็นศูนย์กลางควบคุมการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยน าข้อมูลจากอุปกรณ์รับข้อมูลมาท างาน 
ประมวลผลข้อมูลตามค าสั่งของโปรแกรม และส่งผลลัพธ์ออกไปหน่วยแสดงผล 
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7.1.2 หน่วยความจ า (Memory)   สามารถแบ่งออกเป็น ส่วน คือ หน่วยความจ าที่มีไว้
ส าหรับเก็บโปรแกรมหลัก (Program Memory)    เปรียบเสมือนฮาร์ดดิสก์ของ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
คือข้อมูลใดๆ ที่ถูกเก็บไว้ในนี้จะไม่สูญหายไปแม้ไม่มีไฟเลี้ยง อีกส่วนหนึ่งคือหน่วยความจ าข้อมูล (Data 
Memory) ใช้เป็นเหมือนกกระดาษทดในการค านวณของซีพียู และเป็นที่พักข้อมูลชั่วคราวขณะท างาน แต่
หากไม่มีไฟเลี้ยง ข้อมูลก็จะหายไปคล้ายกับหน่วยความแรม (RAM) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป แต่
ส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์สมัยใหม่ หน่วยความจ าข้อมูลจะมีท้ังที่เป็นหน่วยความจ าแรม ซึ่งข้อมูลจะ
หายไปเมื่อไม่มีไฟเลี้ยง และอีอีพรอม (EEPROM : Erasable Electrically programmable Read-only 
Memory) ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้แม้ไม่มีไฟเลี้ยง 

7.1.3 ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก หรือพอร์ต (Port) มี 2 ลักษณะคือ พอร์ตอินพุต 
(Input Port) และพอร์ตส่งสัญญาณหรือพอร์ตเอาต์พุต (Output Port) ส่วนนี้จะใช้ในการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ภายนอก ถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญมาก ใช้ร่วมกันระหว่างพอร์ตอินพุต เพื่อรับสัญญาณ อาจจะด้วย
การกดสวิตช์ เพื่อน าไปประมวลผลและส่งไปพอร์ตเอาต์พุต เพื่อแสดงผลเช่น การติดสว่างของหลอดไฟ 
เป็นต้น 

7.1.4 ช่องทางเดินของสัญญาณ หรือบัส (BUS) คือเส้นทางการแลกเปลี่ยนสัญญาณข้อมูล
ระหว่างซีพียูหน่วยความจ าและพอร์ตเป็นลักษณะของสายสัญญาณจ านวนมากอยู่ภายในตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยแบ่งเป็นบัสข้อมูล (Data Bus), บัสแอดเดรส (Address Bus) และบัสควบคุม 
(Control Bus) 

7.1.5 วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา นับเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญมากอีกส่วนหนึ่งเนื่อง 
จากการท างานที่เกิดข้ึนในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ จะขึ้นอยู่กับการก าหนดจังหวะ หากสัญญาณนาฬิกามี
ความถี่สูง จังหวะการท างานก็จะสามารถท าได้ถี่ขึ้นส่งผลให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนั้น มีความเร็วในการ
ประมวลผลสูงตามไปด้วย 

 
 

ภาพที่ 2.8 ส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์  

http://2.bp.blogspot.com/-YTwpbBiq4dw/UfFEHhBdymI/AAAAAAAAAEY/NBJI2gVq85o/s1600/fig0-1.gif
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           นอกจากนี้ยังมีส่วนพิเศษอ่ืนๆ จะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตของแต่ละบริษัทที่จะผลิต
ขึ้นมาใส่คุณสมบัติพิเศษลงไปเช่น  

- ADC (Analog to Digital) ส่วนภาครับสัญญาณอนาล็อกแปลงไปเป็นสัญญาณดิจิตอล 
- DAC (Digital to Analog) ส่วนภาคส่งสัญญาณดิจิตอลแปลงไปเป็นสัญญาณอนาล็อก 
- I2C (Inter Integrate Circuit Bus) เป็นการสื่อสารอนุกรม แบบซิงโครนัส (Synchronous) เพ่ือ

ใช้ ติดต่อสื่อสาร ระหว่าง ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) กับอุปกรณ์ภายนอก ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท 
Philips Semiconductors โดยใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้นเท่านั้น คือ serial data (SDA) และสาย serial 
clock (SCL) ซึ่งสามารถ เชื่อมต่ออุปกรณ์ จ านวนหลายๆ ตัว เข้าด้วยกันได้ ท าให้ MCU ใช้พอร์ตเพียง 2 
พอร์ตเท่านั้น 

- SPI (Serial Peripheral Interface) เป็นการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพ่ือรับส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส
(Synchronize)มีสัญญาณนาฬิกาเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) หรือจะ
เป็นอุปกรณ์ภายนอกท่ีมีการรับส่งข้อมูลแบบ SPI อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เป็นมาสเตอร์ (Master) โดยปกติแล้ว
จะเปน็ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรืออาจกล่าวได้ว่าอุปกรณ์ Master จะต้องควบคุมอุปกรณ์ Slave ได้ โดย
ปกติตัว Slave มักจะเป็นไอซี (IC) หน้าที่พิเศษต่างๆ เช่น ไอซีอุณหภูมิ, ไอซีฐานเวลานาฬิกาจริง (Real-
Time Clock) หรืออาจเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ท าหน้าที่ในโหมด Slave ก็ได้เช่นกัน 

- PWM (Pulse Width Modulation) การสร้างสัญญาณพัลส์แบบสแควร์เวฟ ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนความถี่และ Duty Cycle ได้เพ่ือน าไปควบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มอเตอร์ 

- UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) ท าหน้าที่รับส่งข้อมูลแบบ 
อะซิงโครนัสส าหรับมาตรฐานการรับส่งข้อมูลแบบ RS-232 
 

 
 

 ภาพที่ 2.9 โครงสร้างภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

ไมโครคอนโทรลเลอร์มีด้วยกันหลายประเภทแบ่งตามสถาปัตยกรรม(การผลิตและ
กระบวนการท างานระบบการประมวลผล) ที่มีใช้ในปัจจุบันยกตัวอย่างดังนี้ 

1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC (บริษัทผู้ผลิต Microchip ไมโครชิพ)  

http://3.bp.blogspot.com/-PEca0UHwKBM/UfFGGALuubI/AAAAAAAAAEo/RbVoS11qyGA/s1600/01.gif
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2. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS51 (บริษัทผู้ผลิต Atmel,Phillips) 
3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR (บริษัทผู้ผลิต Atmel) 
4. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ARM7,ARM9 (บริษัทผู้ผลิต Atmel, Phillips, Analog Device, 

Samsung, STMicroelectronics) 
5. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Basic Stamp (บริษัทผู้ผลิต Parallax) 
6. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PSOC (บริษัทผู้ผลิต CYPRESS) 
7. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MSP (บริษัทผู้ผลิต Texas Instruments) 
8. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 68HC (บริษัทผู้ผลิต MOTOROLA) 
9. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล H8 (บริษัทผู้ผลิต Renesas) 
10. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล RABBIT (บริษัทผู้ผลิต RABBIT SEMICONDUCTOR) 
11. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Z80 (บริษัทผู้ผลิต Zilog)   และอีกหลายเบอร์หลายบริษัทที่ยัง

ไม่ได้ยกมาเป็นตัวอย่าง 

ภาษาท่ีใช้เขียน โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทลเลอร์ มีหลายโปรแกรม เช่น 
1.ภาษา Assembly 
2. ภาษา Basic 
3. ภาษา C 
4. ภาษา Pascal 
5. ภาษา Java   
6. ภาษา Python   และอีกหลากหลายภาษาซึ่งได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
   ภาษาดังกล่าวที่กล่าวในเบื้องต้น ไมโครคอนโทรลเลอร์บางตระกูล จะใช้ได้ครบทุกภาษา แต่บาง

ตระกูลจะใช้ได้บางภาษา ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต Software (โดยทั่วไปจะเรียกว่า Editor And Complier) 
ที่ใช้เขียนภาษาไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นจะผลิตออกมาให้ Support หรือไม่ ผมขอสรุปในเบื้องต้นแบบ
ง่ายๆ ไมโครคอนโทรลเลอร์เปรียบเทียบรถยนต์ทั่วไปรถยนต์ มีหลายบริษัทผู้ผลิต ,ในแต่ละบริษัทก็มีอยู่
หลายรุ่นหลายแบบ รถยนต์มีระบบทุกอย่างพร้อมขึ้นอยู่กับเราจะขับหรือควบคุมการใช้งานนั่นเอง
ไมโครคอนโทรเลอร์ก็ เช่นกัน มีหลายบริษัทผู้ผลิต,ในแต่ละบริษัทผู้ผลิตก็จะมีหลายเบอร์ให้เลือกใช้งาน
ไมโครคอนโทรเลอร์มีระบบต่างๆ อยู่เพียบพร้อม ส่วนการใช้งานขึ้นอยู่กับเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมให้
มันท างานตามที่เราต้อง การเท่านั้น 
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8. โปรแกรม Arduino 

         Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการ
พัฒนาแบบ Open Source    คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software        ตัวบอร์ด 
Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถ
ดัดแปลง เพ่ิมเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย 

 
ภาพที่ 2.10 บอร์ด Arduino  ไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR  

 

         ความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ คือผู้ใช้งานสามารถต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาท่ีขา I/O ของบอร์ด หรือเพ่ือความสะดวกสามารถเลือกต่อ
กับบอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่างๆ เช่น Arduino XBee Shield, Arduino Music 
Shield, Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เป็นต้น  
 

8.1 จุดเด่นที่ท าให้บอร์ด Arduino เป็นที่นิยม 
- ง่ายต่อการพัฒนา มีรูปแบบค าสั่งพื้นฐาน ไม่ซับซ้อนเหมาะส าหรับผู้เริ่มต้น 
- มี Arduino Community กลุ่มคนที่ร่วมกันพัฒนาที่แข็งแรง  
- Open Hardware ท าให้ผู้ใช้สามารถน าบอร์ดไปต่อยอดใช้งานได้หลายด้าน 
- ราคาไม่แพง 
- Cross Platform สามารถพัฒนาโปรแกรมบน OS ใดก็ได้  

 8.2 รปูแบบการเขียนโปรแกรมบน Arduino 
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ภาพที่ 2.11  รูปแบบการเขียนโปรแกรมบน Arduino 
  

8.2.1 เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ผ่านทางโปรแกรม ArduinoIDE  ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดได้จาก Arduino.cc/en/main/software 
   8.2.2 หลังจากท่ีเขียนโค้ดโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานเลือกรุ่นบอร์ด Arduino ที่
ใช้และหมายเลข Com port  
  

 
  

ภาพที่ 2.12  เลือกรุ่นบอร์ด Arduino ที่ต้องการ upload 
  

http://www.arduino.cc/en/main/software
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ภาพที่ 2.13 Comport ของบอร์ด 
  

             8.2.3 กดปุ่ม Verify เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ Compile โค้ดโปรแกรม จากนั้นกด
ปุ่ม Upload โค้ด โปรแกรมไปยังบอร์ด Arduino ผ่านทางสาย USB เมื่ออับโหลดเรียบร้อยแล้ว จะแสดง
ข้อความแถบข้างล่าง “Done uploading” และบอร์ดจะเริ่มท างานตามที่เขียนโปรแกรมไว้ได้ทันที 
  

 
ภาพที่ 2.14 ตรวจสอบความถูกต้องและ Compile และ Upload โค้ด โปรแกรมไปยังบอร์ด Arduino   
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8.3 ส่วนประกอบของขาต่างๆของ Arduino UNO R3 

 
  

 
ภาพที่ 2.15 ส่วนประกอบของขาต่างๆของ Arduino UNO R3 

8.3.1 USB Port ใช้ส าหรับต่อกับ Computer เพ่ืออับโหลดโปรแกรมเข้า MCU และ
จ่ายไฟให้กับบอร์ด 

8.3.2 Reset Button เป็นปุ่ม Reset ใช้กดเมื่อต้องการให้ MCU เริ่มการท างานใหม่ 
8.3.3 ICSP Port Atmega16U2   เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม     Visual Com port 

บน Atmega16U2 
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8.3.4 I/OPort     Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จะท าหน้าที่
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมด้วย เช่น Pin 0,1 เป็นขา Tx, Rx Serial, Pin3, 5, 6, 9, 10 และ 11 เป็นขา PWM   

 8.4.5 ICSP Port Atmega328 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Bootloader 
8.4.6 MCU Atmega328 เป็น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino 
8.4.7 ADC I/O Port     นอกจากจะเป็น Digital I/O แลว้       ยังเปลี่ยนเป็นช่องรับ

สัญญาณอนาล็อก ตั้งแต่ขา A0-A5 
8.4.8 Power Port ไฟเลี้ยงของบอร์ดเมื่อต้องการจ่ายไฟให้กับวงจรภายนอกประกอบ 

ด้วยขาไฟเลี้ยง +3.3 V, +5V, GND, Vin 
8.4.9 Power Jack   รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยู่ระหว่าง 7-12 V  
8.4.10 MCU Atmega16U2     เป็น MCU ที่ท าหน้าที่เป็น USB to Serial     โดย 

Atmega328 จะติดต่อกับ Computer ผ่านAtmega16U2 

 

9. การวัดความพึงพอใจ  

9.1 ความหมายของความพึงพอใจ  

9.2 วิธีการวัดความพึงพอใจ   

9.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์

9.1 ความหมายของความพึงพอใจ   

ราชบัณฑิตสถาน (2546 : 793) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจดังนี้ ค าว่า  “พึง” เป็น
ค ากริยาอ่ืนหมายความว่ายอมตาม เช่น พึงใจ และค าว่า “พอใจ” หมายถึง สมชอบ ชอบใจ  สรชัย พิศาล
บุตร (2550 : 135) ความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการหมายถึง  การทีลู่กคา้ หรือผู้ใช้บริการได้รับสิ่ง
ทีต้่องการ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตท่ีผู้ให้บริการสามารถจัดหา บริการให้ไดโ้ดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
อันดีงาม  กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550 : 13) ความพึงพอใจหมายถึง สิ่งทีควรจะเป็นไป ตามความ
ต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงเป็นความรู้สึก
เอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้ และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวก และทางลบ แต่ก็เม่ือใดสิ่งนั้น สามารถตอบสนองความต้องการ หรือท า
ให้บรรลุ  กุณฑลี รื่นรมย์, เพลินทิพย์โกเมศโสภา และ สาวิกา อุณหนันท์ (2547 : 98) ได้ให้ ความหมายถึง
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่แต่ละบุคคลแสดงออกถึงความยินดีจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการ
บริโภคสินค้า ซึ่งคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับนั้นเท่ากับหรือสูงกว่าระดับ ความคาดหวังของคน ๆ นั้น 
ในทางตรงขา้มถ้าผลจากการใช้สินค้าหรือการได้รับบริการนั้นต่ ากว่า ค่าความคาดหวัง บุคคลนั้นย่อมจะ
เกิดความไม่พอใจ  เอนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒ นกจิ (2548 : 171) ได้ให้ความหมายของ 
ความพึงพอใจ ว่าสภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกทีมีต่องานและประเมินได้จากความแตกต่าง ของ
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ปริมาณผลตอบแทนที่ได้กับผลตอบแทนที่บุคคลคาดหวังไว้หากบุคคลได้รับผลตอบแทน มากกว่าหรือ
เท่ากับสิ่งที่คาดหวังไว้ก็จะเกิดเป็นความพึงพอใจในงานแต่หากว่าผลตอบแทนที่ได  ้   มีค่าน้อยกว่าสิ่งที่
คาดหวังไว้ก็จะเกิดเป็นความไม่พึงพอใจในงานขึ้นแทนที ่ จากความหมายของความพึงพอใจ ดัง กล่าว
ข้างต้น สรุปไดว้่า ความพึงพอใจเป็นระดับ ความรู้สึกของบุคคล หรือความต้องการทีจ่ะได้บรรลุเป้าหมาย 
หรือภาวะของการมีอารมณ์ที่มีผล เกิดขึน้จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้คุณค่าที่ได้รบัจากสินค้าหรือ
บริการ กับความคาดหวัง ของแต่ละบุคคลก่อนที่จะใช้หรือได้รับสินค้าและบริการนั้นๆ เป็นพฤติกรรม
ออกมาว่ามีความสุข มีความพอใจและไม่พอใจ สังเกตได้จากสายตา ค าพูด และ การแสดงออก 

   
9.2 วิธีการวัดความพึงพอใจ  ภณิดาชัย ปัญญา (2541 : 34) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจ

นั้น สามารถท าได้ หลายวิธี ดังต่อไปนี้ 
         1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่ง

สามารถกระท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าวอาจ ถามความ
พอใจในดา้นต่าง ๆ   

     2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัด ความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศยัเทคนิคและวิธีการ   
ทีด่ีจะได้ข้อมูลทีเ่ป็นจริง   

          3. การสังเกต เป็นวิธวีัด ความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล สมศักดิ ์    
คงเทียง และอัญชลี  โพธิ์ทอง(2542 : 161-162) ได้กล่าวว่า การวัดความพึง พอใจอาจกระท าได้เหลายวิธี 
ดังนี้   
                  1) การใช้แบบสอบถาม เป็นทีนิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยการขอความร่วมมือ จาก 
กลุ่มบุคคลทีตอ้งการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบว่าให้เลือกตอบ หรือ เป็น
ค าตอบอิสระ โดยค าถามที่ถามถึงความพ่ึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่ก าลงัใหบ้ริการอยู่   
                  2) การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งทีวัด ถึงระดบั ความพึงพอใจของผู้ให้บริการต้อง
อาศยั เทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ทีจ่ะจูงใจผู้ตอบค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง วิธีนี้ 
ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง   
                   3) การสังเกตท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยวิธีการสังเกต  ดู
พฤติกรรมก่อนใช้งาน ขณะใช้งาน และหลังจากใช้งานไปแล้ว เช่น สังเกตสีหน้า ท่าทางการพูด การวัด
ความพึงพอใจวิธีนี้ต้องท าอย่างจริงจัง จึงจะสามารถประเมินถึงความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ได้อย่างถูกต้อง   
ประภาพนัธ์  พลายจันทร์ (2546 : 6) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถท าได้หลายวิธีดังต่อไปนี้   
                                   (1) วิธีการใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถามถามเพ่ือต้องการทราบ  
ความคิดเห็น ซึงสามารถกระท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถาม 
ดังกล่าวอาจจะถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ    
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                                    (2)  วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัด ความพึงพอใจทางตรง ซึงต้องอาศยั
เทคนิคและ วิธีการทีด่ีจึงจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง   
                                    (3) วิธีการสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของ
บุคคล เป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศยัการกระท าอย่างจริงจังและ 
สังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผ่น 
            ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวิธีการวัดความพึงพอใจ สามารถท าได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับ ความสะดวกความ
เหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายของการวัดด้วย จะส่งผลให้การวัดนั้นมีประสิทธิภาพ หรือ
น่าเชื่อถือได้ 
 
         9.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ Maslow (1970 : 26-27) ไดเ้สนอทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ซึ่ง
อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรม ของมนุษย์ไว้ดังนี้   
             1) มนุษย์มีความต้องการซึ่งไม่มีทีส่ิ้นสุด เมื่อความต้องการหนึ่งได้รับการตอบสนอง แล้ว ความ
ต้องการอย่างอ่ืนจะเขา้มาแทนที่ และกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างไม่มีทีส่ิ้นสุด   
             2) ความตอ้งการที่ไดร้บัการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป ความต้องการ ที่ยังไม่ได้
รับการตอบสนองเท่านั้นที่ยังคงเป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม   
             3) ความต้องการของมนุษย์จะถูกจัด เป็นล าดับ ขั้นตอนความส าคัญ (Maslow’s hierarchy of 
needs) กล่าวคือ ความต้องการของมนุษย์จะเริ่มตน้ทีล่ าดับขัน้ทีต่่ าทีสุ่ด คือความต้องการทางกาย และเม่ือ
ความตอ้งการในระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะเริ่มเรียกร้องถึงความต้องการใน ระดับสูงขึ้นไป 
ซ่ึงได้แก่ ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการทางสังคม ความต้องการการยก ย่อง และความ
ต้องการประสบความส าเร็จ  โดยที่มาสโลว์ไดอ้ธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ตามล าดับความส าคัญดังนี้   
           1) ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน หรือ       ความ
ต้องการเพื่อความอยู่รอด อาทิเช่น อาหาร ทีพั่ก อากาศ ยารักษาโรค   
           2) ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการทีเ่หนือกว่า ความต้องการ
เพ่ือความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย   
           3) ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพ่ือน ครอบครัว 

และคนใกล้ชัด   

           4) ความตอ้งการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการที่จะได้รับการยกย่อง ความนับ

ถือและความมีหน้ามีตาในสังคม   

           5) ความต้องการให้ตนประสบความส าเร็จ (Self-actualization needs) เป็น ความต้องการสูงสุด

ของแต่ละบุคคล ได้แก่ ความต้องการท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ ความต้องการ ที่จะประสบความส าเร็จใน

ชีวิต เป็นต้น  ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ กล่าวถึงความต้องการ หรือ ความคาดหวังที่ไม่มี
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ที่สิ้นสุด และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ในการศึกษาความพึงพอใจซึง เป็นการประเมินความ

แตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจึงต้องมีการประเมินผลอย่าง สม่ าเสมอ เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลลพัธ์ระหว่างแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ผลการประเมินนั้นทันสมยัและเป็นประโยชน์มากที่สุด   

 

10. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

          กฤติกา  มูลภักดี (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการคลังสินค้า
ในศูนย์กระจายสินค้าบริษัทบุญถาวร เซรามิค จํากัด โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือการศึกษา
ความเป็นไปได้ที่จะนําเสนอระบบการจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าสาขารังสิต ซึ่ง มี
จุดประสงค์หลักเพ่ือลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทํางาน ซึ่งผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษาถึงขั้นตอนและ
กระบวนการรับสินค้าของศูนย์กระจายสินค้า จากนั้นทําการทดลองติดตั้งระบบอาร์เอฟไอดีในกระบวนการ
รับสินค้าเข้าและจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า รวมถึงได้ทําการพัฒนาโปรแกรมควบคุมการสั่งงานพร้อมทั้ง
ติดตั้งระบบอาร์เอฟไอดี จากการทดลองพบว่า เมื่อนําระบบอาร์เอฟไอดีเข้ามาประยุกต์ใช้งานสามารถช่วย
ลดระยะเวลาและขั้นตอนการทํางานเดิมที่ใช้ระบบบาร์โค้ดลงได้ ในการทดลองการติดตั้งตัวสัญญาณ (Tag) 
ลงบนสุขภัณฑ์เซรามิคซึ่งเป็นวัสดุที่มีความมันวาว พบว่า การอ่านข้อมูลและการส่งสัญญาณทํางานได้อย่าง
ปกติ ในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่นํามาติดตั้ง พบว่า ยังตอบสนองต่อการทํางานโดยรวมได้ไม่ดีเท่าที่ควรและ
ระยะที่เหมาะสมในการอ่านคือ 3 เมตร สาเหตุเนื่องจากมาตรฐานของอุปกรณ์และขาดระบบป้องกันการ
รบกวนจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้ในการติดตั้งระบบอาร์เอฟไอดีของสินค้าสุขภัณฑ์ควรทําให้
ครบวงจรของโซ่อุปทาน โดยเริ่มตตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา เพ่ือการไหลของข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
และแม่นยําในการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

กฤติกา  มูลภักดี และคณะ (2552) ได้ศึกษาเรื่องบัตรเติมน้ํามันรายเดือนด้วยอุปกรณ์ RFID และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR โดยพัฒนาโปรแกรมควบคุมการสั่งงานด้วยระบบ Delphi 7 จากผลการ
ทดลองประยุกต์ใช้พบว่า เครื่อง RFID To up สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี ระบบที่
พัฒนาขึ้นสามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้า ตลอดจนเก็บข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด เช่น บันทึกการเติมน้ํามันของ
ลูกค้า ยอดเงินที่เติมน้ํามัน วันและเวลาที่เติมน้ํามัน เป็นต้น 
 

ชนะ  นิมิตพันธ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติโดยใช้ RFID โดยได้เข้า
ไปศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดการทํางานของระบบคลังสินค้า ณ บริษัทอุตสาหกรรมปิโตเคมีคัลไทย 
จํากัด (มหาชน) โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพ่ือมุ้งเน้นในการพัฒนาระบบการตรวจสอบตรวจเช็ค
จํานวนสินค้าในคลังสินค้า เพ่ือให้สามารถยืนยันความถูกต้องของจํานวนสินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ฐานข้อมูลของระบบคงคลังที่มีอยู่เดิม รวมไปถึงเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจสอบสินค้า จาก
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ผลการวิจัยปรากฏว่า การพัฒนาระบบสินค้าอัตโนมัติโดยใช้ RFID สามารถตอบสนองความต้องการในการ
ตรวจสอบตรวจเช็คสินค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สามารถยืนยันการขนส่งสินค้าที่แน่นอนได้ สามารถ
ตรวจสอบสินค้าคงคลังเปรียบเทียบกับยอดสินค้าที่มีอยู่จริงได้ รวมถึงตอบสนองลูกค้าในเรื่องข้อมูลการส่อง
ออกสินค้าออกจากโรงงาน จากการทดลองนํามาประยุกต์ใช้ในหน้างานจริง พบว่า ค่าความผิดพลาดในการ
ตรวจสอบลดลงกว่าที่เป็นอยู่ประมาณร้อยละ 50 และใช้ระยะในการตรวจสอบเร็วขึ้น  เท่าจากการทํางาน
ในแบบเดิม 
 
            นนทวัชร์  ธิติอัครศักดิ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการนําระบบอาร์เอฟไอดี 
มาใช้แทนที่ระบบบาร์โค้ดในกระบวนการบรรจุ โดยผู้วิจัยได้เข้าศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดในการ
ทํางานของศูนย์โลจิสติกส์เพ่ือการส่งออกสําโรง บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทได้มีการ
ใช้เทคโนโลยีหรือระบบการบรรจุที่มีชื่อว่า ระบบ G-PAC ซึ่งทํางานร่วมกับระบบบาร์โค้ดในการติดตาม
ข้อมูลชิ้นส่วนของรถยนต์ จากนั้นจึงได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลและความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ เพ่ือจะนํา
เทคโนโลยี RFID เข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านสภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงมองในด้านของผลที่คาดว่า
จะได้รับหลังจากการนเอาเทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า เห็นควรให้ใช้ระบบเดิม คือ 
ระบบบาร์โค้ด เนื่องจากปัจจัยด้านต้นทุนของ Tag มีราคาสูง ประกอบกับ Tag ที่ต้องติดกับชิ้นส่วนรถยนต์
ในจํานวนมาก รวมถึงปัญหาในการจัดเรียงสินค้ามีผลกระทบต่อการอ่านข้อมูลที่ได้จาก Tag  
 
            ปานหทัย  นิติลัทธิ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ RFID เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม
การเข้า-ออก ประตูตรวจสอบอัตโนมัติ (e-Gate) โดยใช้แบบจําลองสถานการณ์ กรณีศึกษาท่าเรือกรุงเทพ 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยทําการศึกษารูปแบบและกระบวนการทํางานของระบบควบคุมการเข้า -
ออกประตูในระบบปัจจุบันของท่าเรือกรุงเทพและการประยุกต์ใช้ RFID สําหรับระบบควบคุมการเข้า-ออก
ประตูตรวจสอบอัตโนมัติ (e-Gate) เพ่ือรองรับนโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยไปสู่ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จอัตโนมัติ (e-Port) ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ
เป็นสําคัญ โดยสร้างแบบจําลองสถานการณ์ (Simulation Modeling) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ทํางานของทั้งสองระบบด้วยโปรแกรม Arena 10.0 พบว่า การควบคุมระบบการเข้า-ออกประตูตรวจสอบ
อัตโนมัติ (e-Gate) ด้วยระยะเวลา UNIF (30,40) วินาที ทําให้ระยะเวลาดําเนินการรวมเฉลี่ยของรถบรรทุก
ที่อยู่ในระบบ (Truck Turnaround Time) ต่ําสุด จากนั้นจะนําผลลัพธ์ไปวิเคราะห์เพ่ือหาระดับทรัพยากร
ที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) ภายใต้เป้าหมายระยะเวลารอคอยของรถบรรทุกผู้ใช้บริการต่ําสุด พบว่า 
ควรเพ่ิมจํานวนปั้นจั่นหน้าท่า 20A และ 20AB 1 คัน และเพ่ิมจํานวนช่องประตูตรวจสอบขาเข้า 1 ช่อง 
เพ่ิมจํานวนรถคานยกเคลื่อน 1 คัน 
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วัชรากร หนูทอง และอนุกูล น้อยไม้.ได้นําเสนอการออกแบบเครื่องอ่าน RFID สําหรับงานควบคุม 

การเข้าออกเป็นการออกแบบเครื่องอ่าน RFID (Radio Frequency Identification)  ย่านความถี่ 125 

KHz เพ่ือใช้งานประเภทควบคุมการเข้าออกสํานักงานต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือทดแทนการนําเครื่องอ่าน  

RFID   ราคาแพงจากต่างประเทศ โดยเครื่องอ่านที่จะต้องสามารถอ่านและเขียนบัตร RFID มาตรฐานทั่วไป

ได้   มีหน่วยแสดงผลแบบ  LCD  ขนาด  2  บรรทัด   มีหน่วยความจําอีอีพรอม 8 กิโลไบต์สําหรับบันทึก

ข้อมูลการใช้งาน และสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต RS-232 ไดร์ฟ 

มานพ ธรรมสิริอนันต์, อภิศักดิ์ วรพิเชฐ และคณะ. ได้นําเสนอการออกแบบไมโครชิพ RFID ย่าน

ความถี่ 13.56 MHz ในปัจจุบัน การใช้บัตรอัจฉริยะ (Smart Card) และระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถี่

วิทยุ (RFID) เป็นที่ยอมรับอย่างสูงว่าเป็นเทคโนโลยีที่เอ้ืออํานวยต่อการใช้งานที่ต้องการการบ่งบอกความ

แตกต่างหรือข้อมูลจําเพาะของแต่ละบุคคล ที่สามารถทํางานได้ถูกต้องแม่นยํา รวดเร็ว และมีความเป็น

อัตโนมัติกว่าระบบตรวจสอบรหัสในระบบอ่ืนๆ เช่น รหัสแบบแท่ง (Barcode) การใช้งานที่ง่ายและยังเพ่ิม

ขีดความสามารถในการให้บริการเสริมในเชิงพาณิชย์ด้านต่างๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการ

เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ยังผลให้การขยายตัวของการใช้งาน RFID/Smart Card สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด 

นราศักดิ์ ผิวผ่อง, ภราดร ภูคงคํา และคณะ. ได้นําเสนอการใช้บัตร RFID ในการบันทึกประวัติผู้ป่วย

ต่างๆโดยใช้ประโยชน์เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินระบบโรงพยาบาลก็จะมีการบันทึกฐานข้อมูลอยู่แล้วสามารถที่จะ

รู้ข้อมูลต่างๆได้เลยในตัวฐานข้อมูลสามารถที่จะเพ่ิม ลบ ปริ้น และบันทึกได้โดยตัวหน้าต่างของโปรแกรมใช้

โปรแกรม Visual Basic เป็นตัวสร้างการเชื่อมต่อตัวโมดูล RFID โดยส่งผ่านพอร์ตอนุกรม      RS-232 โดย

ตัวบัตรที่บันทึกข้อมูล ID ไว้ยังที่จะสามารถใช้เปิดประตูห้อง โดยที่จะมีการบันทึกไว้ว่า ID ไหนผ่านได้และ

ส่วนอื่นผ่านไม่ได้ 

ทศชัย สีหะวีรชาติ,  รัศมี จันทร์บางและคณะ.  ได้นําเสนอโครงงาน RFID กับการเปิดปิด

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นการนํา RFID มาใช้เ พ่ืออํานวยความสะดวกสบายโดยการเปิดปิด

เครื่องใช้ไฟฟ้าและสร้างความปลอดภัยในกรณีที่มี อ่ืนเข้ามาภายในบ้านพักและต้องการใช้งาน

เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ระบบนี้จะไม่อนุญาตให้ผู้ อ่ืนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้ รวมถึง ช่วยเรื่องการ

ประหยัดไฟฟ้าได้ในกรณีที่ผู้ใช้ลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนออกจากบ้านพักในกรณีที่ผู้พักอาศัยหลายคน แล้ว

มีผู้พักอาศัยที่ต้องการออกไปข้างนอกบ้านพักโดยไม่ต้องการให้เครื่องใช้ไฟฟ้าปิดเพราะยังมีผู้พักอาศัยคน

อ่ืนอยู่ก็สามารถเปิดประตูออกไปได้โดยการหมุนลูกบิดให้ประตูเปิดออก ซึ่งการหมุนลูกบิดนี้จะไม่มี

สัญญาณส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ในการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดอยู่เช่นเดิม 
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จารุนันท์ ธรานนท์ และอังกูร สาภธเนศ.  ได้นําเสนอการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า

ด้วยระบบ Radio Frequency Identification : RFID ของบริษัท เอ จํากัด คือในสภาวะปัจจุบันผลิตภัณฑ์

เม็ดพลาสติกที่มีอยู่ในท้องตลาดมีการแข่งขันในหลายรูปแบบ ทั้งด้านราคาคุณภาพ แต่เนื่องจากเม็ด

พลาสติกเป็นสินค้าที่มีลักษณะที่ทดแทนกันได้ ดังนั้นสภาวะการแข่งขันด้านราคาจึงไม่ต่างกันมากนั ก

เพราะฉะนั้นการแข่งขันภายใต้สภาวะตลาดลักษณะนี้   ผู้ผลิตจึงจําเป็นจะต้องกลับมาพิจารณาถึงต้นทุน

สินค้าคลังสินค้าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุน การเก็บสินค้าคงคลังมีท้ังผลดีและผลเสีย ทั้งนี้ข้ึนอยู่

กับแต่ละบริษัทที่จะบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัย จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

จากการที่คลังสินค้าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเลือกวิจัย “การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการคลังสินค้าด้วยระบบ RFID ของบริษัท เอ จํากัด” เพ่ือทําการค้นหาปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและสังคมโดยรวม ด้วยการทํางานที่เร่งรีบและขั้นตอนการทํางานแบบ 

Manual ส่งผลให้เกิดแนวโน้มการจ่ายสินค้าผิดสูงขึ้น เนื่องจาก Human Error และสินค้าแตกเสียหาย

สูงขึ้น จากการดําเนินงานแบบ Double Handing ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนการดําเนินงานและ

ต้นทุนสินค้าขึ้นในปี 2005 จากการศึกษาพบว่าแนวโน้มสินค้า แตกเสียหายเพ่ิมขึ้น ดังนั้นทางผู้วิจัยจึง

ทําการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะนําเทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าของ

บริษัท โดยการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและทางการเงิน ผลจากการศึกษาพบว่า เงินลงทุนเบื้องต้นอยู่ที่ 

1,810,000 บาท โดยในระยะเริ่มต้นจะทําการติด RFID tag ที่ Pallet ซึ่งการลงทุนเริ่มต้นในครั้งนี้จะ

สามารถประหยัดต้นทุนได้ถึง 791,285 บาท ในปี 2010 มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 2 ปี 11 เดือน และมีอัตรา

ผลตอบแทนของการลงทุน (ROI) เท่ากับ 43.71% ในปี 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



บทที่ 3  

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ออกแบบและสร้างพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น จากวัตถุประสงค์

ของการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ออกแบบและสร้างพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

          3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

          4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

          5. การการวิเคราะห์ข้อมูล 

          6. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล     

 

1. ออกแบบและสร้ำงพัฒนำเอำอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็น 
ออกแบบและสร้างพัฒนาเครื่องบันทึกและอ่านข้อมูลสิ่งของด้วย RFID นั้นมีส่วนประกอบ 2 ส่วน

คือ การออกแบบและการสร้างในส่วนของ วงจรรวมทั้งหมด ส่วนที่ 2 คือการออกแบบและการพัฒนา

โปรแกรม   

1. กำรออกแบบและกำรสร้ำงฮำร์ดแวร์ 

ภาพรวมการอออกแบบ 

 

 

ภำพที่ 3.1  บล็อกไดอะแกรม 

จากภาพที่ 3.1 แสดงบล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบเครื่องบันทึกและอ่านข้อมูลสิ่งของด้วย 

RFID โดยอาศัยการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 ชุด ท างานร่วมกัน โดยมีการท างาน 2 โหมด คือ 
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1) โหมดการบันทึกจะเริ่มท างานเมื่อ Arduino MEGA2560 MCU ตรวจพบว่ามีการกด

ปุ่มเพ่ิมบัตรที่ Key pad ค้างไว้ ประมาณ 5 วินาทีแล้ว จะท าการส่งรหัสเล่นเสียงการเพ่ิมรายการผ่านการ

สื่อสารอนุกรมไปยัง Arduino UNO R3 MCU เพ่ือเล่นเสียงและโหลดไฟล์ Plugin จาก Micro SD Card 

และเมื่อโหลดไฟล์ Plugin เสร็จแล้ว Arduino UNO R3 MCU จะส่งสัญญาณผ่านขาดิจิตอลพินไปยัง 

Arduino MEGA2560 MCU เพ่ือให้สั่งงานรีเลย์ให้ตัดวงจรล าโพงและสั่งงาน Buzzer ให้ส่งเสียง บี๊บ 3 ครั้ง 

จากนั้นจะรอการแตะบัตร RFID ที่จะท าการเพิ่ม เป็นเวลาประมาณ 15 วินาที เมื่อมีการแตะบัตร Arduino 

MEGA2560 MCU จะท าการตรวจสอบว่าเป็นบัตรใบที่เท่าไร ถ้าเกิน 100 ใบ ก็จะส่งรหัสเล่นเสียงการการ

แก้ไขและออกจากการเพ่ิมบัตร หากไม่เกินใบที่ 100 ก็จะส่งข้อมูลชื่อไฟล์เสียงที่จะบันทึกผ่านการสื่อสาร

อนุกรม แล้วส่งสัญญาณผ่านขาดิจิตอลพินไปยัง Arduino UNO MCU เพ่ือสั่งงานให้เริ่มการบันทึกเสียง

ไฟล์ .OGG ลงบน Micro SD Card จนกว่าจะมีการน าบัตร RFID ออกจากบริเวณเครื่องอ่านบัตร RFID 

แล้ว Arduino MEGA2560 MCU จึงจะส่งสัญญาณผ่านขาดิจิตอลพินไปยัง Arduino UNO MCU เพ่ือให้

หยุดการบันทึกเสียง  แต่ถ้าภายในระยะเวลา 15 วินาที ไม่มีการแตะบัตร RFID Arduino MEGA2560 

MCU จะออกจากโหมดการเพ่ิมรายการ และสั่งงานให้รีเลย์ต่อวงจรล าโพงเช่นเดิมพร้อมส่งรหัสการเล่น

เสียงการท ารายการล้มเหลวไปยัง Arduino UNO R3 MCUเพ่ือให้เล่นเสียง 

 2) โหมดการเล่นเสียง จะเริ่มท างานเมื่อ Arduino MEGA2560 ตรวจพบว่ามีการกดปุ่ม

บอกเวลาที่ Keypad หรือมีการแตะบัตร RFID ซึ่งหากมีการกดปุ่มบอกเวลา ไมโครคอนโทรลเลอร์จะไป

อ่านข้อมูลจากโมดูลเวลาและเซนเซอร์อุณหภูมิ แล้วส่งรหัสการเล่นเสียงบอกวันเวลาและอุณหภูมิไปยัง 

Arduino UNO R3 ซึ่ง Arduino UNO R3 ก็จะส่งงานโมดูล MP3 ให้เล่นไฟล์จาก Micro SD Card ตาม

รหัสที่ได้รับมา และเมื่อมีการแตะบัตร RFID Arduino MEGA2560 จะท าการเปรียบเทียบรหัสของบัตรว่า 

มีการบันทึกข้อมูลไว้หรือไม่ หากไม่มีจะส่งรหัสเล่นเสียงไม่มีข้อมูล หากมีจะส่งรหัสเล่นเสียงที่เป็นชื่อไฟล์

เสียงประจ าบัตร ไปยัง Arduino UNO R3 เพ่ือสั่งงานให้โมดูลเล่นไฟล์เสียงจาก Micro SD Card ส่งออก

ไปยัง Audio Amplifier ขยายสัญญาณออกสู่ล าโพงต่อไป 
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ภำพที่ 3.2 ภาพวงจรรวมในการออกแบบและสร้าง 

 

2. โปรแกรมท่ีใช้ในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 

1) โค้ดส ำหรับ Arduino UNO R3 + MP3 Shield 

โค้ดส่วนแรกเป็นโค้ดส าหรับการน าเข้าไลบรารี่ที่เก่ียวข้องกับการท างานของ

โปรแกรมท้ังหมด เพื่อให้สามารถใช้งานและสื่อสารกับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ ซึ่งได้แก่ 

1. “SPI.h” เป็นไลบรารี่ที่ติดมากับโปรแกรม Arduino โดยจะรวบรวมเอาฟังก์ชั่นการสื่อสารแบบ 

SPI ไว้ จะใช้ในการสื่อสารกับโมดูล MP3 และ Micro SD Card 

2. “SD.h” เป็นไลบรารี่ที่ติดมากับโปรแกรม Arduino เวอร์ชั่นใหม่ๆ โดยจะรวบรวมเอาฟังก์ชั่น

การใช้งานกับตวั Micro SD Card ไว้ โดยจะท างานควบคู่กับไลบรารี่ “SPI.h” ด้วย  

3. “EEPROM.h” เป็นไลบรารี่ที่ติดมากับโปรแกรม Arduino โดยจะรวบรวมเอาฟังก์ชั่นการใช้

งานโมดูลหน่วยความจ า EEPROM ที่ฝังอยู่ในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์บนบอร์ด Arduino UNO R3 เอาไว้ 

4. “Adafruit_VS1053.h” เป็นไลบรารี่ที่ต้องติดตั้งเอง โดยจะเก็บเอาฟังก์ชั่นการท างานเกี่ยวกับ

โมดูล MP3 เอาไว้ ซึ่งไลบรารี่นี้จะท างานควบคู่กับไลบรารี่ “SD.h” และ “SPI.h”  

(ดูโปรแกรมได้จาภาคผนวก ) 
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         2) โค้ดส ำหรับ Arduino MEGA 2560 R3 + RFID, DS1307, AM2320 

โค้ดส่วนแรกเป็นโค้ดส าหรับการน าเข้าไลบรารี่ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของโปรแกรมทั้งหมด 

เพ่ือให้สามารถใช้งานและสื่อสารกับอุปกรณ์และเซนเซอร์ได้ ซึ่งได้แก่ 

1. “Wire.h” เป็นไลบรารี่ที่ติดมากับโปรแกรม Arduino ซึ่งรวบรวมเอาฟังก์ชั่นการสื่อสารแบบ 

IIC (Inter-Integrated Circuit)  เพ่ือใช้สื่อสารกับโมดูล Real Time Clock (RTC) DS1307 และเซนเซอร์

วัดอุณหภูมิ AM2320 

2. “SPI.h” เป็นไลบรารี่ที่ติดมากับโปรแกรม Arduino โดยจะรวบรวมเอาฟังก์ชั่นการสื่อสารแบบ 

SPI (Serial Peripheral Interface) ไว้ จะใช้ในการสื่อสารกับโมดูล MP3 และ Micro SD Card 

3. "AM2320.h" และ “AM2320.CPP” เป็นไลบรารี่ที่สร้างขึ้นเอง โดยการน าโค้ดที่มีคนพัฒนาไว้

แล้ว มาปรับแก้ให้เหมาะกับการใช้งาน ซึ่งจะท างานร่วมกับไลบรารี่ “Wire.h” ใช้ในการอ่านค่าจาก

เซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิ AM2320 

4. “RTC_DS1307.h” และ “RTC_DS1307.CPP” เป็นไลบรารี่ที่สร้างขึ้นเอง โดยการน าโค้ดที่มี

คนพัฒนาไว้แล้ว มาปรับแก้ให้เหมาะกับการใช้งาน ซึ่งจะท างานร่วมกับไลบรารี่ “Wire.h” ใช้ในการอ่านค่า

วันเวลาจากโมดูลนาฬิกา Real Time Clock DS1307 

5. “RFID.h”และ “RFID.CPP” เป็นไลบรารี่ที่น ามาติดตั้ง โดยน ามาวางในโฟลเดอร์ของไฟล์โปร

เจค ซึ่งจะท างานร่วมกับไลบรารี่ “SPI.h” ใช้ในการอ่านค่าจากโมดูล RFID 

 6. “Card.h” และ “Card.CPP” เป็นไลบรารี่ที่สร้างขึ้นเอง เป็นไลบรารี่ที่ใช้ในการจัดการทุกอย่าง

เกี่ยวกับบัตร RFID ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน เพ่ิม และลบข้อมูลบัตร โดยไลบรารี่นี้จะท างานร่วมกันกับไลบรารี่

“EEPROM.h” 

 7. “MP3Code.h” เป็นไลบรารี่ที่เขียนขึ้นเพ่ือรวบรวมเอาค าท่ีมนุษย์สามารถเข้าใจได้ มาใช้ในการ

เรียกแทนค่ารหัสควบคุมการท างานของโมดูล MP3 และ Micro SD Card บนบอร์ด Arduino UNO R3 

 
(รำยละเอียดกำรสร้ำงอยู่ในภำคผนวก จ เพิ่มเติม) 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น      

แยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้  

1. การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ด าเนินการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐาน และสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชา

ช่างอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้  

1.1 แบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา)   

1.2 แบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นตอนของนวัตกรรม

การศึกษาของอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์)   

1.3 แบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์  

1.4 แบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์  

2. การศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น และ การศึกษา

เปรียบเทียบผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น และ เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับ

คนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม ด าเนินการโดยคณะผู้วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้  

2.1 แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี   

2.2 แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา    

2.3 แบบบันทึกคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ   

2.4 แบบบันทึกคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID 

2.5 แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID 

2.6 แบบบันทึกการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานคนที่มีสายตาปกติ ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง

ทางการมองเห็น   

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ

บกพร่องทางการมองเห็น   
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3. กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
            การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็นขั้นวิเคราะห์ ขั้นออกแบบ และข้ันพัฒนาแยก
ตามประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
       1. การสร้างแบบประเมินคุณภาพ มาตรฐาน สมรรถนะเครื่อง โครงสร้างและการออกแบบ 
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นมีข้ันตอนดังนี้   

1.1 แบบประเมินคุณภำพสิ่งประดิษฐ์ 
                1) ขั้นวิเครำะห์ 

                1.1) ศึกษาเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษาจากคู่มือ
การบริหาร การด าเนินงาน เกณฑ์การประเมิน การจัดสรรงบประมาณ สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาชีวศึกษา (ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2557 : 20 - 22) ซึ่งแบ่งรายการ ประเมินออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 

(1) ข้อก าหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ 
(2) ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ 

           (3) การใช้วัสดุผลิต 
           (4) คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ 
           (5) การน าเสนอผลงาน 
           (6) เอกสารประกอบการเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

                           1.2) ศึกษาเกณฑ์การวัดและการประเมินผลคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการให้
คะแนนและการตัดสินคุณภาพผลงาน 
                2) ขั้นออกแบบ 
                            2.1) จัดท าแบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ โดยมีรายการประเมิน ดังนี้ 

 (1) ข้อก าหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ 
          (1.1) ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่ 
          (1.2) สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ 
          (1.3) สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมได้ 

                      (2) ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ 
           (2.1) รูปแบบเหมาะสม 
           (2.2) เทคนิคการออกแบบและระบบการท างาน 
           (2.3) ขนาดและน้ าหนัก 
           (2.4) ความปลอดภัย 
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                       (3) การใช้วัสดุผลิต 
               (3.1) ประหยัด 
              (3.2) เหมาะสมกับงาน 
              (3.3) มีคุณภาพ 

                        (4) คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ 
              (4.1) ประโยชน์การใช้งาน 
              (4.2) ประสิทธิภาพ 
              (4.3) ประสิทธิผล 

                         (5) การน าเสนอผลงาน 
              (5.1) ความสมบูรณ์ของข้อมูล/รายละเอียด 
              (5.2) ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด 
              (5.3) การสาธิต/การน าเสนอสิ่งประดิษฐ์ 

                        (6) เอกสารประกอบการน าเสนอผลงาน 
              (6.1) เอกสารประกอบการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ 
              (6.2) เอกสารประกอบการสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
              (6.3) บันทึกผลการทดลอง 

                 2.2) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคณุภาพสิ่งประดิษฐ์ แนบท้ายเอกสารแบบประเมินคุณภาพ
สิ่งประดิษฐ์ ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 3.1 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ 
 

          หัวข้อพิจำรณำ                แนวทำงในกำรพิจำรณำ    
1. ข้อก ำหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ 

     1.1 ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่ เป็นการประดิษฐ์คิดค้น หรือการดัดแปลง และ 
พัฒนารูปแบบ/วิธีการท างานใหม่ที่ดีกว่าเดิม 
โดยตัวผู้ศึกษาเอง 

    1.2 สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ ท าการสาธิต/ทดลอง การใช้งานให้ดูได้ หรือ 
มีข้อพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือได้ว่าท างานได้จริง 
ตามวัตถุประสงค์ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

    1.3 สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมได้ มีแนวโน้มที่จะผลิตเป็นกระบวนการ 
ทาง อุตสาหกรรมในเชิงธุรกิจได้ 



44 
 

          หัวข้อพิจำรณำ                แนวทำงในกำรพิจำรณำ    

2. ควำมเหมำะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้ำนกำรออกแบบ 
       2.1 รูปแบบเหมาะสม ให้การออกแบบและตกแต่งที่เหมาะสม 

กับผลิตภัณฑ์ สามารถดึงดูดความสนใจได้ 
      2.2 เทคนิคการออกแบบและระบบการ
ท างาน 

มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ เพ่ือให้เกิด 
การท างานอย่างมีความสัมพันธ์ สอดคล้องและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

       2.3 ขนาดและน้ าหนัก มีขนาดและน้ าหนักที่พอเหมาะในการใช้งาน 
และเหมาะสมกับสภาพสิ่งประดิษฐ์ 

       2.4 ความปลอดภัย การท างานของสิ่งประดิษฐ์ มีความปลอดภัยใน 
การใช้งานและเหมาะสมกับสภาพสิ่งประดิษฐ์ 

3. กำรใช้วัสดุผลิต 

        3.1 ประหยัด ใช้วัสดุที่มีราคาเหมาะสมกับสภาพของสิ่งประดิษฐ์ หาได้
ในประเทศ โดยค านึงถึงความประหยัดในการออกแบบ
และสร้างสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว 

         3.2 เหมาะสมกบังาน การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณค่าเหมาะสมกับสภาพและ
ประโยชน์ในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ 

         3.3 มีคุณภาพ คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทน แข็งแรงและมีความ
ปลอดภัยเพียงพอต่อการน าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งาน 

4. คุณค่ำของสิ่งประดิษฐ์ 

          4.1 ประโยชน์การใชง้าน สิ่งประดิษฐ์สามารถใช้ประโยชน์หรือสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ ตามความต้องการและความจ าเป็นในการใช้
งาน โดยไม่มี ผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สามารถทดลองหรือมีข้อพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือได้ว่ามี
ประโยชน์การใช้งานได้จริงตามประสงค์ 

          4.2 ประสิทธิภาพ สิ่งประดิษฐ์สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องในทุกสภาวะ
ที่ก าหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ 

          4.3 ประสิทธิผล สิ่งประดิษฐ์สามารถท่ีจะก่อให้เกิดผลงานที่คุ้มค่าต่อการ
ลงทุน 
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          หัวข้อพิจำรณำ                แนวทำงในกำรพิจำรณำ    

5. กำรน ำเสนอผลงำน 
          5.1 ความสมบูรณ์ของข้อมูล/
รายละเอียด 

มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหาและ
ภาพประกอบ ตามหลักการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์
ของอาชีวศึกษา 

             5.2 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล /
รายละเอียด 

ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ให้
อธิบายไว้อย่างชัดเจน ถูกต้องตามล าดับขั้นตอนและ
หลักวิชาการ โดยมีเนื้อหาและภาพประกอบ 

             5.3 การสาธิต/การน าเสนอ
สิ่งประดิษฐ์ 

การให้ค าอธิบายประกอบการสาธิตหรือการน าเสนอ 
การทดลองสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็น
จริง ในด้านแนวคิดการประดิษฐ์ ประโยชน์ในการใช้
สอยประสิทธิภาพและวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์นั้น 

6. เอกสำรประกอบกำรน ำเสนอผลงำน 
               6.1 เอกสารประกอบการใช้งาน 
สิ่งประดิษฐ์ 

เอกสารมีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่ายมีภาพประกอบ 
มีความประณีตถูกต้องในการพิมพ์ การจัดท าปก และ
รูปเล่มเอกสารน าไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและใช้เป็น
คู่มือประกอบการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ได้ 

               6.2 เอกสารประกอบการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ 

เอกสารมีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่ายมีภาพประกอบ 
มีความประณีตถูกต้องในการพิมพ์ การจัดท าปก และ
รูปเล่มเอกสารน าไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและใช้เป็น
คู่มือประกอบการสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้ 

               6.3 บันทึกผลการทดลอง มีหลักฐานบันทึกผลการทดลองใช้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

            2.3) เลือกใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (RATING SCALE) เพ่ือวัดระดับ
คุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด   

           2.4) ก าหนดน้ าหนักคะแนน ดังนี้  
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด    ให้น้ าหนักคะแนน    5    คะแนน 
มีความเหมาะสมมาก    ให้น้ าหนักคะแนน    4    คะแนน 
มีความเหมาะสมปานกลาง   ให้น้ าหนักคะแนน    3    คะแนน 
มีความเหมาะสมน้อย    ให้น้ าหนักคะแนน    2    คะแนน 
มีความเหมาะสมน้อยที่สุด    ให้น้ าหนักคะแนน    1    คะแนน 



46 
 

          3) ขั้นพัฒนำ  

                     3.1) น าแบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชา 

อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 คน ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมของรายการประเมินรายข้อ โดยใช้ แบบ

ประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์  

3.2) ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี้   

 

+1 รายการประเมินข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
0 ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ 
–1 แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นไม่สามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 

 

  3.3) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ รายข้อมีค่า 

1.00 ทุกรายการ (รายละเอียด แสดงไว้ในภาคผนวก ข)  

  

     1.2 แบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์  

             1) ขั้นวิเครำะห์  

                  1.1) ศึกษาเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ ตามเกณฑ์การประเมิน มาตรฐาน

ขั้นต้นของนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ จากเอกสารสื่อการเรียน การสอน

นวัตกรรมการศึกษาสู่มาตรฐานอาชีวศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556 : 176 - 183) 

ซึ่งแบ่งรายการประเมินออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่   

         (1) มาตรฐานทั่วไป  

         (2) มาตรฐานเฉพาะ  

                    1.2) ศึกษาเกณฑ์การวัดและการประเมินผลมาตรฐานทั่วไปและมาตรฐาน เฉพาะของ

สิ่งประดิษฐ์รวมถึงการให้คะแนนและการตัดสินคุณภาพผลงาน   

             2) ขั้นออกแบบ  

                      2.1) จัดท าแบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์โดยมีรายการประเมิน ดังนี้  

                              (1) มาตรฐานทั่วไป  

                                   (1.1) สามารถปรับใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนของส านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

                                   (1.2) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์{ทางปัญญา  
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                 (1.3) มีรายละเอียดวัสดุ / คู่มือทางเทคนิค / คู่มือการใช้งาน เอกสาร 

ค าแนะน า  

                 (1.4) ไม่ขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และ ความมั่นคง

ของชาติ 

                                    (1.5) มีความมั่นคงแข็งแรง  

                                (2) มาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื่อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์)  

                                     (2.1) มีลักษณะเป็นสื่อ 3 มิติ  

                  (2.2) มีชิ้นส่วนโดยรวมที่บอกรายละเอียด ที่ระบุแยกออกจากกัน หรือ

ประกอบเข้าด้วยกัน หรือเคลื่อนไหวได  ้หรือสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานใหม่ๆ ได้   

                                     (2.3) มีขนาดน้ าหนัก เหมาะสมกับการใช้งาน  

            (2.4) ใช้วัสดุเหมือน หรือคล้ายของจริง  

            (2.5) มีขนาด รูปร่าง ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว  

            (2.6) มีสีสัน / กระบวนการ น่าสนใจ  

            (2.7) สามารถตรวจปรับความเข้า ใจกับของจริงได้  

            (2.8) มีความคงทนถาวร  

                            2.2) ก าหนดคุณภาพของการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน  

 

                 3) ขั้นพัฒนำ  

         3.1) น าแบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชา ช่าง

อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 คน ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมของรายการประเมินรายข้อ โดยใช้ แบบ

ประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์  

                           3.2) ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อดังนี้   

    

+1 รายการประเมินข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
0 ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ 
–1 แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นไม่สามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 

   

                           3.3) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์  ราย

ข้อ มีค่า 1.00 ทุกรายการ (รำยละเอียด แสดงไว้ในภำคผนวก ง )  
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    1.3 แบบประเมินสมรรถนะกำรท ำงำนของสิ่งประดิษฐ์  

               1) ขั้นวิเครำะห์  

          1.1) ศึกษาตัวอย่างการพิจารณาสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ

วงจรไฟฟ้าของสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ของ

อาชีวศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาปรับใช้กับ การประเมินสมรรถนะการท างานของอุปกรณ์

ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยก าหนดรายการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

                                (1) ระบบโครงสร้างภายใน  

                                (2) ระบบควบคุม  

                                (3) การติดตั้งชิ้นส่วน วัสดุและอุปกรณ์  

  1.2) ศึกษาเกณฑ์การวัดและการประเมินผลสมรรถนะการท างานของ สิ่งประดิษฐ์รวมถึง

การให้คะแนนและการตัดสินคุณภาพผลงาน   

                 2) ขั้นออกแบบ  

           2.1) จัดท าแบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ โดยมีรายการ ประเมิน ดังนี้  

                          (1) ระบบโครงสร้างภายใน 

                                (1.1) หลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 

                                (1.2) หลักการท างานโมดูล Shield Arduino MP3 พร้อม SD-Card 

                                (1.3) หลักการท างานบอร์ดโมดูลอ่านบัตร RFID Mifare RC522 Card                                                      

                                (1.4) อุปกรณ์ควบคุมชาร์จแบตเตอร์รี Li-ion Battery charger Module 

                                (1.5) วงจรการควบคุมโมดูลนาฬิกา RTC DS1307  

                                (1.6) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ AM2320 

                        (2) ระบบควบคุม  

                              (2.1) การควบการท างานโมดูล Shield Arduino MP3 พร้อม SD-Card 

                              (2.2) การควบโมดูลอ่านบัตร RFID Mifare RC522 Card Read Module 

                              (2.3) การควบคุม ชาร์จแบตเตอร์รี Li-ion Battery charger Module 

                              (2.4) การควบคุมโมดูลนาฬิกา RTC DS1307  

                              (2.5) การควบคุมเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ AM2320 

                        (3) การติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์  

                              (3.1) ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

                              (3.2) เลือกใช้วัสดุทีมีคุณภาพและทนต่อสภาพการท างานต่อเนื่อง  
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                              (3.3) ติดตั้งระบบป้องกัน (Safety)  

                              (3.4) มีแบบแปลน โครงร่างและผังการออกแบบภายใน  

                              (3.5) มีคู่มือประกอบการสร้างและเทคนิคการผลิต  

                   2.2) เลือกใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพ่ือวัด

ระดับคุณภาพของสิงประดิษฐ์ เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อยที่สุด   

                   2.3) ก าหนดน้ าหนักคะแนน ดังนี้  
 

มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ให้น้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
มีความเหมาะสมมาก    ให้น้ าหนักคะแนน    4 คะแนน 
มีความเหมาะสมปานกลาง ให้น้ าหนักคะแนน    3 คะแนน 
มีความเหมาะสมน้อย    ให้น้ าหนักคะแนน    2 คะแนน 
มีความเหมาะสมน้อยที่สุด    ให้น้ าหนักคะแนน    1 คะแนน 

 
3) ขั้นพัฒนำ  

   3.1) น าแบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างข้ึน ให้ 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมของรายการ 

ประเมินรายข้อ โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินสมรรถนะการท างานของ สิ่งประดิษฐ์  

3.2) ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี้   

 

+1 รายการประเมินข้อนั้นได้ตรงตามจุดประสงค์ท่ีต้องการได้    
0 ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นได้ตรงตามจุดประสงค์หรือไม่   
+1 แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นไม่สามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 

 

   3.3) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินสมรรถนะการท างานของ

สิ่งประดิษฐ์รายข้อ มีค่า 1.00 ทุกรายการ (รายละเอียด แสดงไว้ในภาคผนวก ง )  

 

1.4 แบบประเมินโครงสร้ำงและกำรออกแบบสิ่งประดิษฐ์  

1) ขั้นวิเครำะห์  

   1.1) ศึกษาตัวอย่างการพิจารณาโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ที่

เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าของสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และโครงงาน
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วิทยาศาสตร์ของอาชีวศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาปรับใช้กับ การประเมินโครงสร้างและการ

ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น แบบใหม่โดยก าหนดรายการ

ประเมินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่   

(1) โครงสร้างและการออกแบบตัวเครื่อง  

(2) เทคนิคการผลิต  

(3) การติดตั้งชิ้นส่วน วัสดุและอุปกรณ์  

   1.2) ศึกษาเกณฑ์การวัดและการประเมินผลโครงสร้างและการออกแบบ 

สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการให้คะแนนและการตัดสินคุณภาพผลงาน   

     2) ขั้นออกแบบ  

   2.1) จัดท าแบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ โดยมี  รายการ
ประเมิน ดังนี้  

(1) โครงสร้างและการออกแบบตัวเครื่อง  
(1.1) มีความแข็งแรงทนทาน  
(1.2) มีปุ่มกดในการใช้งาน  
(1.3) มีขนาดและน้ าหนักท่ีเหมาะสม  
(1.4) สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ  
(1.5) มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน  

(2) เทคนิคการผลิต  
           (2.1) การต่อวงจรรวมระหว่างบอร์ด    
           (2.2) การเขียนโปรแกรมควบคุม      
           (2.3) การเดินสายไฟระหว่างบอร์ด        
           (2.4) การติดตั้งบอร์ดควบคุมภายในกล่อง 
           (2.5) การติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ภายในกล่อง 
 (3) การติดตั้งชิ้นส่วน วัสดุและอุปกรณ์  

(3.1) ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
(3.2) เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน  
(3.3) เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพในการสร้างเครื่องจักร  
(3.4) มีแบบแปลน โครงร่างและการออกแบบตัวเครื่อง  
(3.5) มีคู่มือประกอบการสร้างและเทคนิคการผลิต  
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   2.2) เลือกใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
เพ่ือวัดระดับคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย และน้อย
ที่สุด   

2.3) ก าหนดน้ าหนักคะแนน ดังนี้  
 

มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ให้น้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
มีความเหมาะสมมาก    ให้น้ าหนักคะแนน    4 คะแนน 
มีความเหมาะสมปานกลาง ให้น้ าหนักคะแนน    3 คะแนน 
มีความเหมาะสมน้อย    ให้น้ าหนักคะแนน    2 คะแนน 
มีความเหมาะสมน้อยที่สุด    ให้น้ าหนักคะแนน    1 คะแนน 

 

  3) ขั้นพัฒนำ  

        3.1) น าแบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น ให้ 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้อง ของรายการประเมินรายข้อ

โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินโครงสร้างและ การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 

                           3.2) ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อดังนี้   

   

+1 รายการประเมินข้อนั้นได้ตรงตามจุดประสงค์ท่ีต้องการได้    
0 ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นได้ตรงตามจุดประสงค์หรือไม่   
+1 แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นไม่สามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 

  

3.3) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 

รายข้อมีค่า 1.00 ทุกรายการ 

          (รำยละเอียด แสดงไว้ในภำคผนวก ง หน้ำ หน้ำที่  )  
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 2. กำรสร้ำงแบบบันทึกผลกำรทดลอง เพื่อศึกษำสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีควำมบกพร่อง

ทำงกำรมองเห็น และเปรียบเทียบผลกำรใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็น มี

ขั้นตอนดังนี้  

2.1  ขั้นวิเครำะห์  

         1) ศึกษาตัวอย่างแบบบันทึกผลการทดลอง เพ่ือศึกษาสมรรถนะการท างานของวงจรไฟฟ้า 

จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และ โครงงานวิทยาศาสตร์ของอาชีวศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แล้วน ามาปรับใช้กับการแบบบันทึก ผลการทดลอง เพื่อศึกษาสมรรถนะการท างานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้

มีความบกพร่องทางการมองเห็น และเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม  โดย

ก าหนดจุดประสงค์การทดลอง ดังนี้   

       1.1) ศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดย

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหัวข้อในการพิจารณา แบบประเมินสมรรถนะการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ดังนี้ 

            (1) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี   

            (2) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา    

            (3) แบบบันทึกคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ   

            (4) แบบบันทึกคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID 

            (5) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID 

            (6) แบบบันทึกการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่ 

                           1.2) ศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาที่ท าเพ่ิมมากข้ึนของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ

บกพร่องทางการมองเห็นกับ เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม  โดยมีจุดประสงค์

การทดลอง ดังนี้  

           (1)  อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

                  (1.1) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี   

                  (1.2) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา    

                  (1.3) แบบบันทึกคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ   

                  (1.4) แบบบันทึกคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID 

                  (1.5) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID 

                  (1.6) แบบบันทึกการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่ 
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           (2)  เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม   

                  (2.1) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี   

                  (2.2) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา    

                  (2.3) แบบบันทึกคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ   

                  (2.4) แบบบันทึกคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID 

                  (2.5) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID 

                  (2.6) แบบบันทึกการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่ 

     2.2  ขั้นออกแบบ  

           จัดท าแบบบันทึกผลการทดลอง ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด ตามที่วิเคราะห์

ไว้ข้างตัน ดังนี้   

   1) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี   

   2) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา    

   3) แบบบันทึกคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ   

   4) แบบบันทึกคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID 

   5) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID 

   6) แบบบันทึกคุณภาพการท างานอย่างต่อเนื่องของแบบเตอร์รี่ขณะใช้งานแบตเตอรี่ 

 

         2.3) ขั้นพัฒนำ  

             1) น าแบบบันทึกผลการทดลองทั้ง 6 ฉบับ ที่สร้างข้ึน ให้ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 5 คน ตรวจสอบความสอดคล้องของรายการประเมินรายข้อโดยใช้แบบประเมิน 

ความสอดคล้องของแบบบันทึกผลการทดลองแบบประเมินสมรรถนะการออกแบบสิ่งประดิษฐ์  

             2) ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี้   

          +1 รายการประเมินข้อ นั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด     

            0 ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์หรือไม่   

           –1 แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นไม่สามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์  

                         3) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบบันทึกผลการทดลองรายข้อ มีค่า  1.00 

ทุกรายการ (รายละเอียด แสดงไว้ในภาคผนวก ง ) 
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3. กำรสร้ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนผู้ใช้งำนที่มีสำยตำปกติ ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้

มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็น มีขั้นตอนดังนี้   

        3.1) ขั้นกำรวิเครำะห์ 

               1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผลความพึงพอใจ เกณฑ์การให้

คะแนน และเกณฑ์การแปลผล  

                2) ศึกษารูปแบบ ตัวอย่าง และวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้งาน

สิ่งประดิษฐ์อุตสาหกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

                3) วิเคราะห์จุดประสงค์ท่ีต้องการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มี

ความบกพร่องทางการมองเห็น  

        3.2) ขั้นออกแบบ  

                 1) จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง

ทางการมองเห็น โดยก าหนดหัวข้อและรายการประเมิน ดังนี้  

                    1.1) สมรรถนะตัวเครื่อง  

                               (1) ความง่ายต่อการใช้งานเครื่อง อ่านฉลากยาฯ โดยภาพรวม 

                               (2) ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากล าโพง 

                               (3) ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากหูฟัง 

                               (4) ความเร็วของเสียงที่ได้ยิน 

                               (5) ง่ายต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 

(6) ความเหมาะสมของต าแหน่ง ปุ่มกดเพ่ิมหรือลดเสียง 

(7) ความเหมาะสมของต าแหน่ง ปุ่มเปิดใช้งาน 

(8) ความเหมาะสมของ ปุ่มเปลี่ยนโหมดการท างาน 

(9) ปุ่มกดบอกวันเดือนปีปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด 

(10) ปุ่มกดสามารถบอกเวลาที่เป็นปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด 

(11) ปุ่มกดสามารถบอกค่าอุณหภูมิปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด 

(12) บันทึกเสียงตามบัตร RFID ได้โดยตัวเครื่องหรืออุปกรณ์เอง 

(13) ลบการบันทึกที่ตัวบัตร RFID ได้อย่างอิสระ 

(14) เพ่ิมการบันทึกบัตร RFID ได้อย่างอิสระเมื่อต้องการ 
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                          1.2) โครงสร้างและการออกแบบ  

                  (1) มีโครงสร้างที่แข็งแรง  

                                     (2) โครงสร้างที่มีน้ าหนักเบา 

                                     (3) มีชิ้นส่วนวัสดุ และอุปกรณ์ ทีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ครบถ้วน เช่น   

                                          สวิตซ์ปิดเปิด เป็นต้น 

                                     (4) การออกแบบตัวเครื่องเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน  

                           (5) การออกแบบโครงสร้าง (ตัวเครื่อง ขนาด น้ าหนัก) เหมาะสมกับการใช้ 

                               งานการ  

                          1.3) การใช้งาน   

                           (1) มีวธิีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก 

                           (2) มีคู่มือประกอบการใช้งานที่เข้าใจง่าย 

                           (3) มีความปลอดภัยระหว่างการท างาน  

                           (4) ไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ทีช่ านาญ  

                           (5) ไม่ต้องควบคุมการใช้เครื่องตลอดเวลา  

                          1.4) การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการบ ารุงรักษา  

                           (1) น้ าหนักเบาเคลื่อนย้ายที่สะดวก  

                           (2) ใชพ้ื้นที่น้อย ง่ายต่อการจัดเก็บ  

                           (3) แข็งแรงทนทาน  

                           (4) ง่ายต่อการบ ารุงรักษา   

                           (5) มีค าแนะน าประกอบการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา  

                            1.5) ผลกระทบจากการท างาน  

                           (1) ลดภาระการดูผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา 

                           (2) เกิดความปลอดภัยในการกินยา 

                           (3) ผู้ทีม่ีความบกพร่องทางสายตาดูแลตัวเองได้ 

  

            2) ก าหนดรูปแบบของแบบประเมิน โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating Scale) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ

มองเห็น โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  ระดับมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย และ

น้อยที่สุด   
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               3) ก าหนดน้ าหนักคะแนน ดังนี้   

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด    ให้น้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
มีความพึงพอใจมาก    ให้น้ าหนักคะแนน    4 คะแนน 
มีความพึงพอใจปานกลาง    ให้น้ าหนักคะแนน    3 คะแนน 
มีความพึงพอใจน้อย    ให้น้ าหนักคะแนน    2 คะแนน 
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด    ให้น้ าหนักคะแนน    1 คะแนน 

 

   3.3 ขั้นกำรพัฒนำ   

  1) น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความ

สอดคล้องของรายการประเมินรายข้อโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของ แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

  2) ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อดังนี้   

 

+1 รายการประเมินข้อนั้นได้ตรงตามจุดประสงค์ท่ีต้องการได้    
0 ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นได้ตรงตามจุดประสงค์หรือไม่   
+1 แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นไม่สามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 

  

             3) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน         

ทีมีต่อ   อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น รายข้อ มีค่า  1.00 ทุกรายการ  

                   (รายละเอียด แสดงไว้ในภาคผนวก ง )  

 

              4) น าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่สายตาปกติท่ีมีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง

ทางการมองเห็น ไปทดลองใช้กับผู้ใช้งานต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น        (ที่

ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา) จ านวน 15 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น/ค่าความเที่ยงของแบบ

ประเมิน  

                5) วิเคราะห์ค่าความเทียง (α) ของแบบประเมิน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงของแบบประเมิน 0.8363                       

(รายละเอียด แสดงไว้ในภาคผนวก ง) 
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4. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีความบกพร่องทางสายตา ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้

มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีข้ันตอนดังนี้   

 

        4.1) ขั้นกำรวิเครำะห์ 

               1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผลความพึงพอใจ เกณฑ์การให้

คะแนน และเกณฑ์การแปลผล  

                2) ศึกษารูปแบบ ตัวอย่าง และวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้งาน

สิ่งประดิษฐ์อุตสาหกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

                3) วิเคราะห์จุดประสงค์ท่ีต้องการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มี

ความบกพร่องทางการมองเห็น  

          4.2) ขั้นออกแบบ  

                 1) จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง

ทางการมองเห็น โดยก าหนดหัวข้อและรายการประเมิน ดังนี้  

                    1.1) สมรรถนะตัวเครื่อง  

                              (1) ความง่ายต่อการใช้งานเครื่อง โดยภาพรวม 

                              (2) ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากล าโพง 

                              (3) ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากหูฟัง 

                              (4) ความเร็วของเสียงที่ได้ยิน 

                              (5) ง่ายต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 

(6) ความเหมาะสมของต าแหน่ง ปุ่มกดเพ่ิมหรือลดเสียง 

(7) ความเหมาะสมของต าแหน่ง ปุ่มเปิดใช้งาน 

(8) ความเหมาะสมของ ปุ่มเปลี่ยนโหมดการท างาน 

(9) ปุ่มกดบอกวันเดือนปีปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด 

(10) ปุ่มกดสามารถบอกเวลาที่เป็นปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด 

(11) ปุ่มกดสามารถบอกค่าอุณหภูมิปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด 

(12) บันทึกเสียงตามบัตร RFID ได้โดยตัวเครื่องหรืออุปกรณ์เอง 

(13) ลบการบันทึกที่ตัวบัตร RFID ได้อย่างอิสระ 

(14) เพ่ิมการบันทึกบัตร RFID ได้อย่างอิสระเมื่อต้องการ 
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                         1.2) โครงสร้างและการออกแบบ  

                  (1) มีโครงสร้างที่แข็งแรง  

                                     (2) โครงสร้างที่มีน้ าหนักเบา 

                                     (3) มีชิ้นส่วนวัสดุ และอุปกรณ์ ทีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ครบถ้วน เช่น   

                                          สวิตซ์ปิดเปิด เป็นต้น 

                                     (4) การออกแบบตัวเครื่องเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน  

                           (5) การออกแบบโครงสร้าง(ตัวเครื่อง ขนาด น้ าหนัก) เหมาะสมกับการใช้ 

                               งาน  

                            1.3) การใช้งาน   

                           (1) มีวธิีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก 

                           (2) มีคู่มือประกอบการใช้งานที่เข้าใจง่าย 

                           (3) มีความปลอดภัยระหว่างการท างาน  

                           (4) ไม่จ าเป็นต้องใช้ทีผู่้ช านาญ  

                           (5) ไม่ต้องควบคุมการใช้เครื่องตลอดเวลา  

                             1.4) การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการบ ารุงรักษา  

                            (1) น้ าหนักเบาเคลื่อนย้ายที่สะดวก  

                            (2) ใช้พื้นที่น้อย ง่ายต่อการจัดเก็บ  

                            (3) แข็งแรงทนทาน  

                            (4) ง่ายต่อการบ ารุงรักษา  

                             (5) มีค าแนะน าประกอบการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา  

                                1.5) ผลกระทบจากการท างาน  

                              (1) ลดภาระการดูผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา 

                              (2) เกิดความปลอดภัยในการกินยา 

                              (3) ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาดูแลตัวเองได้ 

 

            2) ก าหนดรูปแบบของแบบประเมินโดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating Scale) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ

มองเห็น โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  ระดับมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย และ

น้อยที่สุด   
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               3) ก าหนดน้ าหนักคะแนน ดังนี้   

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด    ให้น้ าหนักคะแนน 5 คะแนน 
มีความพึงพอใจมาก    ให้น้ าหนักคะแนน    4 คะแนน 
มีความพึงพอใจปานกลาง    ให้น้ าหนักคะแนน    3 คะแนน 
มีความพึงพอใจน้อย    ให้น้ าหนักคะแนน    2 คะแนน 
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด    ให้น้ าหนักคะแนน    1 คะแนน 

 

   3.3 ขั้นกำรพัฒนำ   

  1) น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความ

สอดคล้องของรายการประเมินรายข้อโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของ แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

  2) ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อดังนี้   

+1 รายการประเมินข้อนั้นได้ตรงตามจุดประสงค์ท่ีต้องการได้    
0 ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นได้ตรงตามจุดประสงค์หรือไม่   
+1 แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นไม่สามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 

            3) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน         

ทีมีต่อ   อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น รายข้อ มีค่า  1.00 ทุกรายการ  

                   (รายละเอียด แสดงไว้ในภาคผนวก ง หน้า  )  

 

             4) น าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีความบกพร่องทางสายตา  ที่มีต่ออุปกรณ์

ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไปทดลองใช้กับผู้ใช้งานต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง

ทางการมองเห็น   (ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา) จ านวน 20 คน เพื่อหาค่าความเชื่อม่ัน/ค่าความ

เที่ยงของแบบประเมิน  

             5) วิเคราะห์ค่าความเทียง (α) ของแบบประเมิน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงของแบบประเมิน 0.8363                       

                     (รายละเอียด แสดงไว้ในภาคผนวก ง หน้า ) 
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3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การศึกษา เรียงล าดับดังนี้   

3.1 การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้ด าเนินการ 

ประเมินคุณภาพ มาตรฐาน และสมรรถนะของ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น       

โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ :   

       1) ประเมินคุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินสิงประดิษฐ์ของ อาชีวศึกษา) 

ได้แก่ ข้อก าหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้าน การออกแบบ          

การใช้วัสดุผลิต คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ การน าเสนอผลงาน และเอกสารประกอบ การเสนอผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ ท าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ สาขาอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 5 คน 

       2) ประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นต้นของนวัตกรรม

การศึกษาของอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) ได้แก่ มาตรฐานทั่วไป และ มาตรฐานเฉพาะ   

ท าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน    

        3) ประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่ งประดิษฐ์  ได้แก่  ระบบโครงสร้างภายใน             

ระบบควบคุม การติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์      

จ านวน 5 คน   

        4) ประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิงประดิษฐ์ ได้แก่ โครงสร้างและการออกแบบ 

ตัวเครื่อง เทคนิคการผลิต และการติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 3 คน  

3.2 การศึกษาสมรรถนะการท างานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น      

ด าเนินการโดยคณะผู้จิวัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ดังนี้   

        1) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี จ านวน 20 ครั้ง แล้วท าการ

บันทึกผลลงในแบบบันทึกทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี  

        2) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา จ านวน 15 ครั้ง แล้วท าการบันทึก

ผลลงในแบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา 

         3) ทดสอบคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ จ านวน 15 ครั้ง แล้วท าการ

บันทึกผลลงในแบบบันทึกคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ 

          4) ทดสอบคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID จ านวน 10 ครั้ง แล้วท าการบันทึก

ผลลงในแบบบันทึกคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID 
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5) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID  จ านวน 10  ครั้งแล้ว

ท าการบันทึกผลลงในแบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID   

6) ทดสอบการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่  จ านวน 26  ครั้งแล้ว

ท าการบันทึกผลลงในแบบบันทึกการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่   

 

3.3 การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับ 

เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม  ทดลองใช้โดยผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตา 

ใช้งานจ านวน 15 คน ทดลองใช้เครื่องทั้ง 2 แบบ   

          1) ศึกษาผลการทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ดังนี้    

 1.1) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี จ านวน 20 ครัง้ แล้วท า

การบันทึกผลลงในแบบบันทึกทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี  

1.2) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา จ านวน 15 ครั้ง แล้วท าการ

บันทึกผลลงในแบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา 

1.3) ทดสอบคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ จ านวน 15 ครั้ง แล้วท าการ

บันทึกผลลงในแบบบันทึกคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ 

1.4) ทดสอบคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID จ านวน 10 ครั้ง แล้วท าการบันทึก

ผลลงในแบบบันทึกคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID 

1.5) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID  จ านวน 10  ครั้ง

แล้วท าการบันทึกผลลงในแบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID   

1.6) ทดสอบการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่  จ านวน 26  ครั้ง

แล้วท าการบันทึกผลลงในแบบบันทึกการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่   

       2) ศึกษาผลการทดลองใช้เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม      

2.1) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี จ านวน 20 ครัง้ แล้วท า

การบันทึกผลลงในแบบบันทึกทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี  

2.2) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา จ านวน 15 ครั้ง แล้วท าการ

บันทึกผลลงในแบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา 

2.3) ทดสอบคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ จ านวน 15 ครั้ง แล้วท าการ

บันทึกผลลงในแบบบันทึกคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ 
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2.4) ทดสอบคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID จ านวน 10 ครั้ง แล้วท าการบันทึก

ผลลงในแบบบันทึกคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID 

2.5) ทดสอบคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID  จ านวน 10  ครั้ง

แล้วท าการบันทึกผลลงในแบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID   

2.6) ทดสอบการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่  จ านวน 26  ครั้ง

แล้วท าการบันทึกผลลงในแบบบันทึกการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่   

 

         3.4 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานผู้ที่มีสายปกติ ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง

ทางการมองเห็น ได้แก่ สมรรถนะตัวเครื่อง โครงสร้างและการออกแบบ การใช้งาน การเคลื่อนย้าย การ

จัดเก็บและ การบ ารุงรักษา และผลกระทบจากการท างาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีความบกพร่อง

ทางด้านสายตา ที่ได้ทดลองใช้ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  จ านวน 15 คน  

 

          5. ศึกษาความพึงพอใจของ ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ

บกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ สมรรถนะตัวเครื่อง โครงสร้างและการออกแบบ การใช้งาน การเคลื่อนย้าย  

การจดเก็บและการบ ารุงรักษา เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ที่มีสายปกติ ผู้ใช้งาน ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

ในโรงเรียนคนตาบอดร้อยเอ็ด จ านวน 10 คน ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

4 กำรกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
      การจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

       4.1 การประเมินคุณภาพ มาตรฐาน สมรรถนะเครื่อง โครงสร้างและการออกแบบ อุปกรณ์ช่วยเหลือ

ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้   

            1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ จ านวน 5 ฉบับ ซึ่งประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน เงื่อนไขการประเมิน 

เกณฑ์การแปลผล และสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้    

                    1.1) เกณฑ์การให้คะแนน รายการประเมินในแบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ (ตาม

เกณฑ์การประเมิน สิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา) ก าหนดน้ าหนักคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ 

ดังนี้   
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5    คะแนน    =    มีความเหมาะสมมากที่สุด    

4    คะแนน    =    มีความเหมาะสมมาก  

3    คะแนน    =    มีความเหมาะสมปานกลาง  

2    คะแนน    =    มีความเหมาะสมน้อย  

1    คะแนน    =    มีความเหมาะสมน้อยที่สุด    

                      

                     1.2) เงื่อนไขการประเมิน      

         การประเมินคุณภาพสิงประดิษฐ์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ ของอาชีวศึกษา 

ก าหนดเงื่อนไขการประเมินแต่ละรายการ ต้องได้รับการประเมินให้ผ่านในระดับมากหรือมากท่ีสุด  รายการ

ใดได้รับผลการประเมินในระดับอื่น ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณภาพสิ่งประดิษฐ์   

                    1.3) เกณฑ์การแปลผล การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ตามของรายการ

ประเมินใน แบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ ก าหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี้  

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด  

1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย  

2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง  

3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก  

4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

                   1.4) สถิติทีใช้วิเคราะห์ข้อมูล      

                              (1)  ค่าเฉลี่ย (µ)     

                              (2)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)   

 

          2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ จ านวน 5 ฉบับ ซึ่งประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน เงื่อนไขการประเมิน 

เกณฑ์การแปลผล และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้    

                      2.1) เกณฑ์การให้คะแนน รายการประเมินในแบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ (ตาม

เกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานขั้นต้นของนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) ก าหนด

น้ าหนัก คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 2 ระดับ ดังนี้  

1    คะแนน    =    ผ่าน   

0    คะแนน    =    ไม่ผ่าน  
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                      2.2) เงื่อนไขการประเมิน การประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ตามเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานขั้นต้น ของนวัตกรรมอาชีวศึกษา ก าหนดเงื่อนไขการประเมิน ให้ในระดับผ่านทุกรายการ  

                      2.3) เกณฑ์การแปลผล   การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ตามของ

รายการประเมินใน แบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ก าหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี้  

0.00 – 0.49 หมายถึง ไม่ผ่าน  

0.50 – 1.00 หมายถึง ผ่าน  

                      2.4) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล    

(1) ค่าเฉลี่ย (µ)   

(2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 

            3) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ จ านวน 5 ฉบับ ซึ่ง

ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์การแปรผล 

และสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

                  3.1) เกณฑ์การให้คะแนน   รายการประเมินในแบบประเมินสมรรถนะการท า งานของ

สิ่งประดิษฐ์ ก าหนดน้ าหนักคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้  

5    คะแนน    =    มีความเหมาะสมมากที่สุด    

4    คะแนน    =    มีความเหมาะสมมาก  

3    คะแนน    =    มีความเหมาะสมปานกลาง  

2    คะแนน    =    มีความเหมาะสมน้อย  

1    คะแนน    =    มีความเหมาะสมน้อยที่สุด  

              3.2) เกณฑ์การแปลผล การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ตามของรายการ

ประเมินใน แบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ก าหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี้  

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด  

1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย  

2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง  

3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก  

4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด  

              3.3) สถิติทีใช้วิเคราะห์ข้อมูล    

(1) ค่าเฉลี่ย (µ)   

(2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  
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            4) แบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ จ านวน 3 ฉบับ ซึ่งประเมิน โดย

ผู้เชี่ยวชาญสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 คน ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การแปลผล และสถิติที่

ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้   

                        4.1) เกณฑ์การให้คะแนน รายการประเมินในแบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบ

สิ่งประดิษฐ์ ก าหนดน้ าหนักคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้  

           5    คะแนน    =    มีความเหมาะสมมากที่สุด    

           4    คะแนน    =    มีความเหมาะสมมาก  

           3    คะแนน    =    มีความเหมาะสมปานกลาง  

           2    คะแนน    =    มีความเหมาะสมน้อย  

           1    คะแนน    =    มีความเหมาะสมน้อยที่สุด  

                         4.2) เกณฑ์การแปลผล   การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ตามของ

รายการประเมินใน แบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ก าหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 

                                1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด  

            1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย  

            2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง  

            3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก  

             4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด  

                          4.3) สถิติทีใช้วิเคราะห์ข้อมูล    

            (1) ค่าเฉลี่ย (µ)   

            (2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  

 

            4.2 การศึกษาสมรรถนะการท างานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น      

ซ่ึงด าเนนิการโดยคณะผูว้จัิยและพัฒนาสิง่ประดิษฐ ์วเิคราะห์ข้อมูล จากแบบบนัทึกผลการทดลอง ดังน้ี  

                     1) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี  

1.1) วิเคราะห์ผลการทดสอบการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี จ านวน 20 ครั้ง 

2) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา    

2.1) วิเคราะห์ผลการทดสอบการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา จ านวน 15 ครั้ง 

3) แบบบันทึกคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ  

3.1) วิเคราะห์ผลการทดสอบแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ จ านวน 15 ครั้ง 
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   4) แบบบันทึกคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID   

4.1) วิเคราะห์ผลการทดสอบการบันทึกเสียงกับบัตร RFID จ านวน 10 ครั้ง 

    5) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID   

5.1) วิเคราะห์ผลการทดสอบการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID จ านวน 

10 ครั้ง 

    6) แบบบันทึกการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่   

 6.1) วิเคราะห์ผลการทดสอบการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งาน

แบตเตอรี่ จ านวน 26  ครัง้ 

           4.3 การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับเครื่อง

อ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม ทดลองใช้กับผู้ใช้งานคนสายปกติที่ใช้จ านวน 15 คน 

ทดลองใช้เครื่องท้ัง 2 แบบ การวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามแบบบันทึกผลการทดลอง ดังนี้   

                     1) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี  

1.1) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี ผล

การทดลอง โดยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับเครื่องอ่าน

ฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม  จ านวน 20 ครั้ง 

2) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา    

2.1) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา โดย

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับ

คนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม จ านวน 15 ครั้ง 

3) แบบบันทึกคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ  

3.1) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ โดย

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับ

คนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม จ านวน 15 ครั้ง 

   4) แบบบันทึกคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID   

4.1) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบการบันทึกเสียงกับบัตร RFID โดย

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับ

คนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม จ านวน 10 ครั้ง 

    5) แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID   
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5.1) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร 

RFID โดยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับเครื่องอ่านฉลาก

ยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม จ านวน 10 ครั้ง 

  6) แบบบันทึกการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่   

 6.1) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบการท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการ

ใช้งานแบตเตอรี่ โดยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับ

เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม  จ านวน 26  ครั้ง 

                      7) สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล     

                               7.1) ค่าความถ่ี    

                               7.2) ค่าร้อยละ (%)    

                               7.3) ค่าเฉลี่ย (µ)    

                               7.4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)   

                               7.5) สถิติเปรียบเทียบ t-test (ใช้เปรียบเทียบจากค่าคะแนนที่ได้จากแบบ

ประเมินสมรรถนะที่ได้จากการอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยา

ส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม)  

 

             4.4 วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานผู้ที่มีสายตาปกติ ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้

มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

                       1) เกณฑ์การให้คะแนน รายการประเมินในแบบประเมินความพึงพอใจ ก าหนดน้ าหนัก

คะแนนตามเกณฑ์ การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้  

           5    คะแนน    =    มีความพึงพอใจมากที่สุด    

           4    คะแนน    =    มีความพึงพอใจมาก  

           3    คะแนน    =    มีความพึงพอใจปานกลาง  

           2    คะแนน    =    มีความพึงพอใจน้อย  

           1    คะแนน    =    มีความพึงพอใจน้อยที่สุด   

                  2) เกณฑ์การแปลผล การแปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานผู้ที่มีสายตาปกติที่มีต่อ

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ก าหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 

            1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  

            1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย  
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       2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  

       3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  

       4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด   

                 3) สถิติทีใช้วิเคราะห์ข้อมูล     

                  3.1) ค่าเฉลี่ย (µ)    

                  3.2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  

             5. วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตา ที่มีต่ออุปกรณ์

ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น       

                   1) เกณฑ์การให้คะแนน รายการประเมินในแบบประเมินความพึงพอใจ ก าหนดน้ าหนัก

คะแนนตามเกณฑ์ การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้  

                              5    คะแนน    =    มีความพึงพอใจมากที่สุด    

        4    คะแนน    =    มีความพึงพอใจมาก  

        3    คะแนน    =    มีความพึงพอใจปานกลาง  

        2    คะแนน    =    มีความพึงพอใจน้อย  

        1    คะแนน    =    มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  

                    2) เกณฑ์การแปลผล การแปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบกพร่องทางด้านสายตา ที่มี

ต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ก าหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี้  

        1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  

        1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย  

        2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  

        3.50 – 5.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  

        5.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด  

                      3) สถิติทีใช้วิเคราะห์ข้อมูล    

          3.1) ค่าเฉลี่ย (µ)   

          3.2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
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5 สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล 
             สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็นสถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ ทดสอบ

คุณภาพเครื่องมอื และสถิติทีใช้ทดสอบสมมติฐาน รายละเอียด ดังนี้ 

1.1 สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

           1) การหาค่าร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 122) 

 

100  P 
N

f  

เมื่อ P     แทน ร้อยละ 

                               f      แทน ความถี่ท่ีตองการแปลงให้เป็นร้อยละ 

                               N     แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

 

2) การหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลประชากร (µ) (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552 : 329) 

 

n

x
    

  เมื่อ        แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลประชากร 

    x  แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดของประชากร 

  n  แทน จ านวนประชากร 

 

3) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552 : 329) 

 

 

N

x 


2

  


  

   

เมื่อ    แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 

  x  แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดของประชากร 

   แทน ผลรวมของคะแนนที่ได้ข้องประชากร 

 N  แทน จ านวนประชากร 
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      1.2  สถิติที่ใช้ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557 : 11 - 15) 1) การหาค่าความสอดคล้องของรายการประเมิน

ในแบบประเมินแต่ละฉบับที่ได้รับ การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ใช้สูตร ของ 

Rovinelli and Hambleton  ดังนี้  

 
N

R
IOC


   

 

โดยแทนค่า  

 IOC  แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับจุดประสงค์ ( Index of 

Item Objective Congruence) ที่ต้องการวัด 

R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

  N    แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

2) การหาค่าความเชื่อมั่น/ค่าความเที่ยงของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้สูตร 

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยวิธิีของครอนบาค (Cronbach)  ใช้สูตรดังนี้  

 

     











1
  

k

k


















2

2

  1
t

i

S

S
 

 

                  แทนค่าโดย 

      แทน ความเที่ยงของแบบประเมิน  

   k    แทน จ านวนข้อค าถาม/รายการประเมิน  


2

iS    แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ  

   2

tS          แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

  

1.3  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน   การศึกษาเปรียบเทียบจ านวนชิ้นงานที่ได้จากการใช้

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย 

RFID แบบเดิม  โดยใช้แรงงานคน ใช้สถิติ เปรียบเทียบ t-test (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552 : 340)  

โดยใช้สูตร ดังนี้ 
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1

 t 
22











n

ddn

d  

             แทนค่าโดย 

   t แทน ร้อยละ 

   d   แทน ผลต่างของจ านวนชิ้นงานที่ได้จากการใช้ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ

บกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID แบบเดิม   

 

           d  แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างจ านวนชิ้นงานที่ได้จากการใช้

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID 

แบบเดิม   

            2d  แทน ผลรวมยกก าลังสองของความแตกต่างระหว่างจ านวนชิ้นงานที่ได้ 

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย RFID 

แบบเดิม   

              n         แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

           df  แทน  n - 1  

 

 
 



 

 

 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
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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)  

 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
เพ่ือศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบผลการใช้
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID 
ส าหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีสายตาปกติใช้
งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น และความพึงพอใจของผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ใช้งานที่มีสายตาปกติ  อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น แบบเดิมจ านวน 15 คน และ ผู้ใช้งานที่มีความบกพร่องทางสายตาทดลองอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น จ านวน 15 คน จากโรงเรียนคนตาบอด ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์แบบประเมินมาตรฐาน 
สิ่งประดิษฐ์ แบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ แบบประเมินโครงสร้างและ การออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์ แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี   แบบบันทึกคุณภาพของการแสดง
ข้อความเสียงอ่านเวลา   แบบบันทึกคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ  แบบบันทึกคุณภาพของ
การบันทึกเสียงกับบัตร RFID แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID  แบบบันทึก
การท างานต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผู้ที่มีความ
บกพร่องทางด้านสายตา ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  และแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานที่มี คนที่มีสายตาปกติ ต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ 
เปรียบเทียบ t-test ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา 

1. การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ส าหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้ด าเนินการ ประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์มาตรฐานสิ่งประดิษฐ์สมรรถนะ
การท างานตัวเครื่อง และโครงสร้าง และการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

1.1 การประเมินคุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของ อาชีวศึกษา) 
ได้แก่ ข้อก าหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้าน การออกแบบ การใช้วัสดุ
ผลิต คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ การน าเสนอผลงาน และเอกสารประกอบ การเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 คน พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
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มองเห็น มีคุณภาพระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) 
1.2 การประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นต้นของ นวัตกรรม

การศึกษาของอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) ได้แก่ มาตรฐานทั่วไป และ มาตรฐานเฉพาะ 
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 คน พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น ส าหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต้นทุก
รายการ 

1.3 การประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ระบบโครงสร้างภายใน ระบบ
ควบคุม และการติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 คน 
พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีสมรรถนะการท างาน ตัวเครื่องที่เหมาะสมระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.44) 

1.4 ประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ โครงสร้างและการออกแบบตัวเครื่อง 
เทคนิคการผลิต และการติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 3 คน พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีโครงสร้างและการออกแบบที่
เหมาะสมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) 
           2. สมรรถนะการท างานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผู้เชี่ยวท าการ
ทดสอบและใช้งาน  คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี จ านวน 20 ครั้ง สามารถแสดงข้อความ
เสียงค่าวันเดือนปี ได้อย่างถูกต้อง คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา จ านวน 15 ครั้ง สามารถ
แสดงข้อความเสียงอ่านเวลาได้อย่างถูกต้อง คุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ จ านวน 15 ครั้ง 
สามารถแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง คุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID จ านวน 
10 ครั้ง คุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID สามารถบันทึกข้อความได้ครบถ้วน คุณภาพของการแสดง
ข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID  จ านวน 10  คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID อ่านค่า
ได้ทุกบัตร RFID คุณภาพการท างานอย่างต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่  จ านวน 26  ครั้งแล้ว
แบตเตอรี่สามารถท างานได้สูงสุด 8 ชั่วโมง   

           3. เปรียบเทียบผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นกับเครื่องอ่านฉลากยา
ส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม 

1.1) แสดงผลเปรียบเทียบ คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี จ านวน 20 ครัง้ 
ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยา
ส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน  

1.2) แสดงผลเปรียบเทียบ คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา จ านวน 15 ครั้ง ผล
การเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับ
คนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน 

1.3) แสดงผลเปรียบเทียบ คุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ จ านวน 15 ครั้ง 
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ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยา
ส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน 

1.4) แสดงผลเปรียบเทียบ คุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID จ านวน 10 ครั้ง ผล
การเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับ
คนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน แต่
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น สามารถบันทึกได้สะดวกและเร็วกว่า 

1.5) แสดงผลเปรียบเทียบ คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID  จ านวน 
10  ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยา
ส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน 

1.6) แสดงผลเปรียบเทียบ คุณภาพต่อเนื่องของแบบบันทึกการใช้งานแบตเตอรี่  จ านวน 26  
ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยา
ส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน 
แบตเตอรี่สามารถท างานได้ต่อเนื่อง  

4. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีสายตาปกติ ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.81) 

5. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ผู้มีความบกพร่องทางการที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.81) 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้ด าเนินการตาม 

กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชา
ช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินคุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์  (ตามเกณฑ์ การประเมิน
สิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา) โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 คน การประเมินมาตรฐาน
สิ่งประดิษฐ์(ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นต้นของนวัตกรรมการศึกษา ของอาชีวศึกษา ประเภทชุด
ทดลอง/ชุดอุปกรณ์) โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 คน การประเมินสมรรถนะการท างาน
ของสิ่งประดิษฐ์โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 คน และการประเมินโครงสร้างและการ
ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 คน ผลการศึกษา เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

   1.1 การประเมินคุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์  (ตามเกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของ 
อาชีวศึกษา) ได้แก่ ข้อก าหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้าน การออกแบบ 
การใช้วัสดุผลิต คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ การน าเสนอผลงาน และเอกสารประกอบ การเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีคุณภาพ โดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) และ
เมื่อศึกษาแยกเป็นรายด้าน พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีคุณภาพระดับมาก
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และมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก การสร้างและพัฒนา อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
เป็นไปตามข้อก าหนด /คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ เป็นการประดิษฐ์ คิดต้น ดัดแปลง และพัฒนา รูปแบบและ
วิธีการท างานใหม่ที่ดีกว่าเดิมโดยตัวผู้ศึกษาเอง สิ่งประดิษฐ์สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ท าการสาธิต
หรือทดลองการใช้งาน ให้ดูได้ มีข้อพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือได้ว่าท างานได้จริง ตามวัตถุประสงค์ของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ และ สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมได้ มีแนวโน้มที่จะผลิตเป็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมใน
เชิง ธุรกิจได้ และด้านความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ มีการออกแบบและตกแต่ง ที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สามารถดึงดูดความสนใจได้ ด้านเทคนิคการออกแบบและระบบ การท างาน มีการ
ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีความสัมพันธ์ สอดคล้องและ ถูกต้องตามหลักวิชาการ มี
ขนาดและน้ าหนักที่พอเหมาะในการใช้งานและเหมาะสมกับสภาพ สิ่งประดิษฐ์ การท างานของสิ่งประดิษฐ์ มี
ความปลอดภัยในการใช้งานและเหมาะสมกับสภาพ สิ่งประดิษฐ์ ด้านการใช้วัสดุผลิต ใช้วัสดุที่มีราคาเหมาะสม
กับสภาพของสิ่งประดิษฐ์ หาได้ใน ประเทศ โดยค านึงถึงความประหยัดในการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์
ดังกล่าว การเลือกใช้วัสดุ ที่มีคุณค่าเหมาะสมกับสภาพและประโยชน์ในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ คุณภาพ
ของวัสดุที่ใช้ มีความคงทน แข็งแรงและมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการน าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งาน ด้านคุณค่า
ของ สิ่งประดิษฐ์ สามารถใช้ประโยชน์หรือสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามความต้องการและความจ าเป็น ในการใช้
งาน โดยไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถทดลองหรือมีข้อพิสูจน์ที่ น่าเชื่อถือได้ว่ามี
ประโยชน์การใช้งานได้จริงตามประสงค์ มีประสิทธิภาพที่สามารถท างานได้อย่าง ต่อเนื่องในทุกสภาวะที่
ก าหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ มีประสิทธิผล สามารถที่ จะก่อให้เกิดผลงานที่คุ้มค่าต่อ
การลงทุน ด้านการน าเสนอผลงาน มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหาและภาพประกอบ ตามหลักการ
น าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ อาชีวศึกษา ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้ให้ค าอธิบาย
ไว้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ตามล าดับนั้นตอนและหลักวิชาการ โดยมีเนื้อหาและภาพประกอบ การให้ค าอธิบาย
ประกอบ การสาธิตหรือการน าเสนอ การทดลองสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นจริง ในด้าน 
แนวคิดการประดิษฐ์ ประโยชน์ในการใช้สอย ประสิทธิภาพและวิธีการท างานของผลงาน สิ่งประดิษฐ์และด้าน
เอกสารประกอบการน าเสนอผลงาน เอกสารประกอบการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ มีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย 
มีภาพประกอบ มีความประณีต ถูกต้องในการพิมพ์ การจัดท าปก และรูปเล่มเอกสาร น าไปใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงและใช้เป็นคู่มือประกอบการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ได้ เอกสารประกอบการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ถูกต้อง 
ชัดเจน เข้าใจง่าย มีภาพประกอบ มีความประณีต ถูกต้องในการพิมพ์ การจัดท าปก และรูปเล่มเอกสาร 
น าไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและใช้เป็นคู่มือ ประกอบการสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้มีหลักฐานบันทึกผลการทดลองใช้
ผลงานสิ่งประดิษฐ์สอดคล้องกับ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา คู่มือการ
บริหาร การด าเนินงาน เกณฑ์การประเมิน การจัดสรรงบประมาณ สิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ โครงงานวิทยาศาสตร์
และ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาชีวศึกษา (ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557 : 20 - 22) ซึ่งจากผลการสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น ส าหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  ที่ได้ด าเนินการตามกระบวนการวิจัยและ
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พัฒนา (Research and Development) อย่างเป็นระบบ ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผ่านการคัดเลือกและเป็น
ตัวแทน เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลทั้ งในระดับ 
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเหนือ และระดับชาติ ได้แก่ เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตา
บอดด้วย RFID แบบเดิมแบบเดิม ส่งประกวดในสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอ
นามัยได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558  ในประกวดระดับภาคที่จังหวัด
ชัยภูมิ เครื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นแบบใหม่     ส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภท
ที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  ใน
ประกวดระดับภาคหนองคาย ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ.2560 พร้อมกับได้รับรางวัลชนะลฺศในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับเหรียญทอง วันที่ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560    

1.2 การประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นต้นของ นวัตกรรม
การศึกษาของอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) ได้แก่ มาตรฐานทั่วไป และ มาตรฐานเฉพาะ พบว่า 
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทุกรายการ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต้นของ
นวัตกรรมการศึกษาของอาชีวศึกษา ทั้งมาตรฐานทั่วไป ได้แก่ สามารถปรับใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอน
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีรายละเอียดวัสดุ คู่มือทางเทคนิค 
คู่มือการใช้งานและเอกสาร ค าแนะน า ไม่ขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และความมั่นคง
ของชาติ และ มีความม่ันคงแข็งแรง ด้านมาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื่อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) ซ่ึงประกอบด้วย 
การมีลักษณะเป็นสื่อ 3 มิติ มีชิ้นส่วนโดยรวมที่บอกรายละเอียด ที่ระบุแยกออกจากกัน หรือ ประกอบเข้า
ด้วยกัน หรือเคลื่อนไหวได้หรือสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานใหม่ๆ ได้มีขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับการใช้งาน ใช้วัสดุ
เหมือน หรือคล้ายของจริง มีขนาด รูปร่าง ที่สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างคล่องตัว มีสีสัน/กระบวนการ น่าสนใจ 
สามารถตรวจปรับความเข้าใจกับของจริงได้ และ มีความคงทนถาวร สอดรับกับเกณฑ์การพิจารณามาตรฐาน
สิ่งประดิษฐ์ ตามเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานขั้นต้นของนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ 
จากเอกสารสื่อการเรียน การสอนนวัตกรรมการศึกษาสู่มาตรฐานอาชีวศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2556 :176 - 183) การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นครั้ง
นี้ 

ได้น าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ใน
รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ วิชาการด้านไมโครคอนโทรลอเลอร์  ระดับข้ัน ปวช. ปวส. และระดับทล.บ 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมีหน่วยการเรียนที่ใช้ประกอบการสอนรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 
3128-2107 คือ หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น  หน่วยการเรียนที่ 2 การ
เขียนโปนแกรมด้วย Arduino IDE หน่วยการเรียนที ่3 โครงสร้างภาษา C/C++ ใน Arduino IDE  หน่วยการ
เรียนที่ 4 การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และไมโครคอนโทรลเลอร์   หน่วยการเรียนที่ 5 โปรแกรมจ าลองการ
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ท างาน Proteus  หน่วยการเรียนที่ 6 ฟังก์ชั่นพ้ืนฐานของ ARDUINO และการควบคุมหลอดไฟ LED  หน่วย
การเรียนที ่7 ไลบรารี่โปรแกรมส าหรับ ARDUINO และการอ่านค่าแอนะล็อก  หน่วยการเรียนที ่8 การใช้งาน
อินเตอร์รัพท์ Arduino   หน่วยการเรียนที ่9 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ระบบโครงสร้างภายใน ระบบควบคุม การ
ติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีความเหมาะสม
ด้านสมรรถนะการท างานของตัวเครื่อง โดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44) และเมื่อศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า 
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีความเหมาะสม ด้านสมรรถนะการท างานของตัวเครื่อง 
ระดับมากทุกด้าน ตั้งระบบโครงสร้างภายใน ระบบควบคุม และการติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากการสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้ค านึงถึงความถูกต้องตาม
หลักวิชาการและน าหลักการแนวคิด และทฤษฎี มาปรับใช้ในการออกแบบ สร้างและพัฒนา เพ่ือให้ไ ด้
ประสิทธิผลในการใช้งาน และ สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรี ยน
นักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น เมื่อมีการประเมินสมรรถนะการท างานของตัวเครื่อง จึงท าให้ อุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีความเหมาะสมด้านสมรรถนะการท างานของตัวเครื่องระดับมาก ตั้ง การ
ประเมินระบบโครงสร้างภายใน ได้แก่ วงจร Arduino ร่วมกับตัววงจรบันทึกเสียง วงจร Arduino ร่วมกับตัว
อ่านค่าอุณหภูมิ วงจร Arduino ร่วมกับตัวอ่านค่าเวลา วงจร Arduino ร่วมกับการอ่านค่า RFID วงจรขยาย
เสียง วงจรชาร์จแบตเตอร์รี่ และแบตเตอร์รี่ที่จ่ายไฟให้กับทุกวงจรภายในอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น การประเมินระบบควบคุม ได้แก่ โปรแกรมควบคุมวงจร Arduino ร่วมกับตัวบันทึกเสียง 
โปรแกรมควบคุมวงจร Arduino ร่วมกับตัวอ่านค่าอุณหภูมิ โปรแกรมควบคุมวงจร Arduino ร่วมกับตัวอ่าน
ค่าเวลา โปรแกรมควบคุมวงจร Arduino ร่วมกับการอ่านค่า RFID โปรแกรมควบคุมวงจรขยายเสียง 
โปรแกรมควบคุมวงจรชาร์จแบตเตอร์รี่ และแบตเตอร์รี่ที่จ่ายไฟให้กับทุกวงจรภายในอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น มีแบบแปลน โครงร่างและผังการออกแบบภายใน และมีคู่มือประกอบการ
สร้าง และเทคนิคการผลิต 

1.3 การประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ โครงสร้างและ การออกแบบ
ตัวเครื่อง เทคนิคการผลิต และการติดตั้งชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น มีความเหมาะสมด้านโครงสร้างและการออกแบบ โดยรวม ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) และ
เมื่อศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีความเหมาะสมด้าน
เทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านโครงสร้าง และการออกแบบตัวเครื่อง และด้านการติดตั้ง
ชิ้นส่วน วัสดุและอุปกรณ์ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็น ได้ค านึงถึงความถูกต้อง ตามหลักวิชาการและน าหลักการแนวคิด และทฤษฎี มาปรับใช้ใน
การออกแบบ สร้างและพัฒนา เพ่ือให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งาน สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย จัดเก็บและ
บ ารุงรักษา และ สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนนักศึกษาอีกทางหนึ่ง 
ดังนั้น เมื่อมีการประเมินโครงสร้างและการออกแบบ จึงท าให้ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ



84 
 

มองเห็น มีความเหมาะสมด้านโครงสร้างและการออกแบบระดับมาก ทั้งด้านโครงสร้างและ การออกแบบ
ตัวเครื่อง มีความแข็งแรงทนทาน รับน้ าหนักได้ดี มีขนาดและน้ าหนักที่เหมาะสม สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
และจัดเก็บ มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ด้านเทคนิคการผลิต ได้แก่ การต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับบอร์ด 
Arduino ร่วมกับตัวบันทึกเสียง ตัวอ่านค่าอุณหภูมิ ตัวอ่านค่าเวลา การอ่านค่า RFID วงจรขยายเสียง และ
วงจรชาร์จแบตเตอร์รี่ วัสดุและอุปกรณ์ได้แก่ บอร์ด Arduino  ตัวบันทึกเสียง ตัวอ่านค่าอุณหภูมิ ตัวอ่านค่า
เวลา RFID วงจรขยายเสียง วงจรชาร์จแบตเตอร์รี่ และแบตเตอร์รี่ที่จ่ายไฟให้กับทุกวงจรภายใน อุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  

2. การศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยคณะ 
ผู้วิจัยและพัฒนา ท าการทดสอบสมรรถนะเครื่องและบันทึกผลการทดลอง พบว่า สมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยผู้
ที่มีความบกพร่องด้านสายตา ในส่วนด้านคุณภาพการแสดงข้อความเสียงด้วยข้อความแสดงวันเดือนปี มีมรรถ
นะความถูกต้องแม่นย าสามารถบอกวันเดือนปีได้ถูกต้อง ส่วนด้านคุณภาพการแสดงข้อความเสียงด้วยข้อความ
แสดงเวลาปัจจุบันโดยอุปกรณ์ จะเริ่มบอกเวลาชั่วโมงตามด้วยนาที ผลของอุปกรณ์สามารถบอกได้อย่าง
ถูกต้อง การแสดงค่าอุณหภูมิได้ท าการเปรียบเทียบกับเครื่องวัดอุณหภูมิที่มีความเป็นมาตรฐาน ข้อความเสียง
ที่แสดงจากอุปกรณ์สามารถแสดงข้อความได้ถูกต้อง ตามค่าอุณหภูมิจริงที่ท าการทดสอบด้านการบันทึกเสียง
ด้วยการน าการ์ด RFID  ทาบกับอุปกรณ์ตามกระบวนการขั้นตอนการใช้งาน ซึ่งตัวเครื่องเองก็จะท าการแนะน า
ทุกขั้นตอนเพ่ือสร้างความเข้าใจ ในการบันทึกเสียงด้วยการทดสอบจ านวน 15 ครั้งจากบัตร RFID คนละแผ่น
ที่ไม่ซ้ ากัน เมื่อท าการทดสอบ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา สามารถอ่านข้อความเสียงได้
อย่างถูกต้อง แยกข้อความในแต่ละแผ่น RFID  โดยอย่างชัดเจน ด้านคุณภาพในการอ่านบัตร โดยทดสอบอ่าน
บัตรที่1 ท าการทดสอบอ่านจ านวน 15 ครั้งทุกๆครั้งที่มีการทาบบัตรที่ตัวอุปกรณ์อุปกรณ์สามารถแสดง
ข้อความเสียงได้อย่างถูกต้อง ด้านคุณภาพของแบตเตอรี่ เพ่ือท าการชาร์จที่เวลา 1 ชั่วโมง แล้วน ามาทดลองใช้
งาน เปิดเครื่องไว้ตลอดอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการด้านสายตาสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  12 
ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นมีสมรรถนะการท างานที่เหมาะสม 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น สามารถอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก การสร้างและการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น     
จากเครื่องแบบเดิมที่ได้สร้างขี้นในครั้งแรกพร้อมกับ ศึกษาหลักการท างาน การควบคุม และการติดตั้งชิ้นส่วน 
วัสดุ และอุปกรณ์การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและทนต่อสภาพการท างานต่อเนื่อง และการติดต้ังระบบป้องกัน 
(Safety) ศึกษาวิธีการออกแบบตัวเครื่องและโครงสร้าง ภายนอก ศึกษาการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรง
ทนทาน สามารถรับน้ าหนักได้ดี มีขนาดและ น้ าหนักที่เหมาะสม สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ และมี
ความปลอดภัยต่อการใช้งาน ร่างแบบแปลนโครงสร้างของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
ด าเนินการสร้างและ ทดสอบสมรรถนะอย่างเป็นขั้นตอน จนได้ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น ที่มี ประสิทธิภาพและสมรรถนะการท างาน ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
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3. การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับ เครื่อง

อ่านยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID พบว่า ผลการทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี จ านวน 20 ครั้ง ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้ง
สองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน ผลเปรียบเทียบ คุณภาพของการแสดงข้อความเสียง
อ่านเวลา จ านวน 15 ครั้ง ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่อง
อ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยว
กัน ผลเปรียบเทียบ คุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ จ านวน 15 ครั้ง ผลการเปรียบเทียบ
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID 
แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน ผลเปรียบเทียบ คุณภาพของการ
บันทึกเสียงกับบัตร RFID จ านวน 10 ครั้ง ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง
เป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน แต่อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น สามารถบันทึกได้สะดวกและ
เร็วกว่า  คุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID  จ านวน 10  ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับเครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้ง
สองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน ผลเปรียบเทียบ คุณภาพต่อเนื่องของแบบบันทึกการ
ใช้งานแบตเตอรี่  จ านวน 26  ผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น กับ
เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID แบบเดิม ทั้งสองสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐาน
เดี่ยวกัน แบตเตอรี่สามารถท างานได้ต่อเนื่อง อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความสอดคล้องของงานวิจัยของ นนทวัชร์  ธิติอัครศักดิ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าระบบอาร์เอฟไอดี มาใช้แทนที่ระบบบาร์โค้ดในกระบวนการบรรจุ โดย
ผู้วิจัยได้เข้าศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดในการท างานของศูนย์โลจิสติกส์เพ่ือการส่งออกส าโรง บริษั ทโต
โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทได้มีการใช้เทคโนโลยีหรือระบบการบรรจุที่มีชื่อว่า ระบบ G-PAC ซ่ึง
ท างานร่วมกับระบบบาร์โค้ดในการติดตามข้อมูลชิ้นส่วนของรถยนต์ จากนั้นจึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ เพ่ือจะน าเทคโนโลยี RFID เข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านสภาพปัญหาและอุปสรรค 
รวมถึงมองในด้านของผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการนเอาเทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้ ซึ่งจากการวิเคราะห์
พบว่า เห็นควรให้ใช้ระบบเดิม คือ ระบบบาร์โค้ด เนื่องจากปัจจัยด้านต้นทุนของ Tag มีราคาสูง ประกอบกับ 
Tag ที่ต้องติดกับชิ้นส่วนรถยนต์ในจ านวนมาก รวมถึงปัญหาในการจัดเรียงสินค้ามีผลกระทบต่อการอ่านข้อมูล
ที่ได้จาก Tag มานพ ธรรมสิริอนันต์, อภิศักดิ์ วรพิเชฐ และคณะ. ได้น าเสนอการออกแบบไมโครชิพ RFID ย่าน
ความถี่ 13.56 MHz ในปัจจุบัน การใช้บัตรอัจฉริยะ (Smart Card) และระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถี่
วิทยุ (RFID) เป็นที่ยอมรับอย่างสูงว่าเป็นเทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวยต่อการใช้งานที่ต้องการการบ่งบอกความ
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แตกต่างหรือข้อมูลจ าเพาะของแต่ละบุคคล ที่สามารถท างานได้ถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว และมีความเป็น
อัตโนมัติกว่าระบบตรวจสอบรหัสในระบบอ่ืนๆ เช่น รหัสแบบแท่ง (Barcode) การใช้งานที่ง่ายและยังเพ่ิมขีด
ความสามารถในการให้บริการเสริมในเชิงพาณิชย์ด้านต่างๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการเก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ยังผลให้การขยายตัวของการใช้งาน RFID/Smart Card สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด 
             4. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีสายตาปกติใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็นโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ด้านสมรรถนะตัวเครื่อง  ความง่ายต่อการใช้งานเครื่อง อ่านฉลากยาฯ โดย
ภาพรวม  ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากล าโพง ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากหูฟัง ความเร็วของเสียงที่
ได้ยิน ง่ายต่อการชาร์จแบตเตอรี่ ความเหมาะสมของต าแหน่ง ปุ่มกดเพ่ิมหรือลดเสียง ความเหมาะสมของ
ต าแหน่ง ปุ่มเปิดใช้งาน ความเหมาะสมของ ปุ่มเปลี่ยนโหมดการท างาน ปุ่มกดบอกวันเดือนปีปัจจุบันได้เป็น
เสียงพูด ปุ่มกดสามารถบอกเวลาที่เป็นปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด ปุ่มกดสามารถบอกค่าอุณหภูมิปัจจุบันได้เป็น
เสียงพูด บันทึกเสียงตามบัตร RFID ได้โดยตัวเครื่องหรืออุปกรณ์เอง ลบการบันทึกที่ตัวบัตร RFID ได้อย่าง
อิสระ เพ่ิมการบันทึกบัตร RFID ได้อย่างอิสระเมื่อต้องการ   มีความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ในระดับมาก  ด้านโครงสร้างและการออกแบบ  มีโครงสร้างที่
แข็งแรง โครงสร้างที่มีน้ าหนักเบา มีชิ้นส่วนวัสดุ และอุปกรณ์ ทีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ครบถ้วน เช่น สวิตซ์
ปิดเปิด เป็นต้น  การออกแบบตัวเครื่องเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน  การออกแบบโครงสร้าง (ตัวเครื่อง 
ขนาด น้ าหนัก) เหมาะสมกับการใช้งาน การใช้งาน  มีวิธีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก  มีคู่มือประกอบการใช้
งานที่เข้าใจง่าย   มีความปลอดภัยระหว่างการท างาน  ไม่จ าเป็นต้องใช้ทีผู่้ช านาญ ไม่ต้องควบคุมการใช้เครื่อง
ตลอดเวลา   ด้านการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการบ ารุงรักษา น้ าหนักเบาเคลื่อนย้ายที่สะดวก  ใช้พ้ืนที่
น้อย ง่ายต่อการจัดเก็บ แข็งแรงทนทาน  ง่ายต่อการบ ารุงรักษา มีค าแนะน าประกอบการตรวจเช็คและ
บ ารุงรักษา  ด้านผลกระทบจากการท างาน  ลดภาระการดูผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา  เกิดความปลอดภัย
ในการกินยา  ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาดูแลตัวเองได้ โดยผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย
4.80) เป็นไปตามสมมติฐานที่นั่ง ไว้ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการ
มองเห็นได้ศึกษาปัญหา ของผู้ใช้งานที่เกิดจากการใช้  เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอด ด้วย RFID 
แบบเดิม  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มา สอดรับกับแนวนโยบาย การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นให้คิดต้น สร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ สร้างทักษะ
วิชาชีพด้านความคิด วิเคราะห์และส่งเสริมให้มีความรู้ ความช านาญ สามารถประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนา 
สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความก้าวหน้า มีประโยชน์ ต่อสังคมส่วนรวม สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
อย่างมีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่เป็นที่ ประจักษ์ สามารถตอบโจทย์ของสังคม ในการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับการอาชีวศึกษาด้วย การส่งเสริม ให้มีการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับในหลากหลายสาขาวิชา
โดยเฉพาะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ส่งเสริม ให้
มีการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นเอง ทั้งในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องลื่น (ส านักวิจัยและพัฒนาการ อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษา, 2557 : 2) สอดรับกับการศึกษาผลการใช้ จากผู้ใช้งานที่เคยใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ
บกพร่องทางการมองเห็นแบบดั้งเดิมมาก่อนแล้วมาใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มี
ความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นทั้งในภาพรวมและรายด้านใน
ระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่พัฒนาขึ้น สามารถตอบ
โจทย์ของผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้เป็นอย่างดี เป็นที่ ยอมรับ และ
สามารถพัฒนาไปสู่การจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ในอนาคต 
 

             5. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ทดลองใช้และทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มี
ความบกพร่องทางการมองเห็น จ านวน 10 คน  จากโรงเรียนคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสมรรถนะ
ตัวเครื่อง  ความง่ายต่อการใช้งานเครื่อง อ่านฉลากยาฯ โดยภาพรวม  ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากล าโพง 
ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากหูฟัง ความเร็วของเสียงที่ได้ยิน ง่ายต่อการชาร์จแบตเตอรี่ ความเหมาะสม
ของต าแหน่ง ปุ่มกดเพ่ิมหรือลดเสียง ความเหมาะสมของต าแหน่ง ปุ่มเปิดใช้งาน ความเหมาะสมของ ปุ่ม
เปลี่ยนโหมดการท างาน ปุ่มกดบอกวันเดือนปีปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด ปุ่มกดสามารถบอกเวลาที่เป็นปัจจุบันได้
เป็นเสียงพูด ปุ่มกดสามารถบอกค่าอุณหภูมิปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด บันทึกเสียงตามบัตร RFID ได้โดยตัวเครื่อง
หรืออุปกรณ์เอง ลบการบันทึกที่ตัวบัตร RFID ได้อย่างอิสระ เพ่ิมการบันทึกบัตร RFID ได้อย่างอิสระเมื่อ
ต้องการ   มีความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ในระดับมาก  
ด้านโครงสร้างและการออกแบบ  มีโครงสร้างที่แข็งแรง โครงสร้างที่มีน้ าหนักเบา มีชิ้นส่วนวัสดุ และอุปกรณ์ 
ทีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ครบถ้วน เช่น สวิตซ์ปิดเปิด เป็นต้น  การออกแบบตัวเครื่องเหมาะสมกับสภาพการ
ใช้งาน  การออกแบบโครงสร้าง (ตัวเครื่อง ขนาด น้ าหนัก) เหมาะสมกับการใช้งาน การใช้งาน  มีวิธีการใช้งาน
ที่ง่ายและสะดวก มีคู่มือประกอบการใช้งานที่เข้าใจง่าย มีความปลอดภัยระหว่างการท างาน  ไม่จ าเป็นต้องใช้
ที่ผู้ช านาญ ไม่ต้องควบคุมการใช้เครื่องตลอดเวลา ด้านการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการบ ารุงรักษา 
น้ าหนักเบาเคลื่อนย้ายที่สะดวก  ใช้พ้ืนที่น้อย ง่ายต่อการจัดเก็บ แข็งแรงทนทาน  ง่ายต่อการบ ารุงรักษา มี
ค าแนะน าประกอบการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา  ด้านผลกระทบจากการท างาน  ลดภาระการดูผู้ที่มีความ
บกพร่องทางสายตา  เกิดความปลอดภัยในการกินยา  ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาดูแลตัวเองได้ โดยผู้ใช้มี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย4.80)   ผลการสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้ สอดรับกับการ
บริหารจัดการผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ คนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายหลักของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้น จากการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษา คิดค้นสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ 
สร้างทักษะ วิชาชีพด้านความคิด วิเคราะห์และส่งเสริมให้มีความรู้ ความช านาญ สามารถประดิษฐ์ คิดค้น
พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความก้าวหน้า ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จ านวนมากมีประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม
และประเทศชาติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพและได้รับ การเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์ 
สามารถตอบโจทย์ของสังคมในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ การอาชีวศึกษา ด้วยการส่งเสริมให้มีการบูร
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ณาการองค์ความรู้ที่ได้รับในหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผ่า น
กระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา ส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ขึ้นเอง รวมไปถึงการพัฒนา ต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม ให้สามารถน าไปสู่การจ าหน่ายในเชิง
พาณิชย์และอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความมั่นใจในวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอิสระ
ในอนาคต และ น าผลงานไปประกวดและจัดแสดงในระดับนานาชาติ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ้ง
แสดงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการของ สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2557 : 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่มีต่อ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งในภาพรวม และรายด้าน แสดงให้เห็นว่า อุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่พัฒนาขึ้น สามารถ ตอบโจทย์ของผู้ประกอบการกิจการทอผ้าได้
เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับ และสามารถพัฒนาไปสู่ การจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 
1. การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือประกอบ การใช้

งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด เมื่อพบปัญหาระหว่างการใช้งาน ที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้ด้วยตนเอง ไม่ปรากฏข้อแนะน าในคู่มือการใช้ ควรติดต่อผู้ผลิตโดยตรง ที่ครูธิปดิ์ ภาสว่าง แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์  หวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 084-5151313 

เนื้อหาในคู่มือประกอบการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น เรียงตาม
ส าดับ ดังนี้ 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
1.2 การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  
1.3 ขั้นตอนการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
1.4 ข้อควรระวัง 
1.5 การบ ารุงรักษา 
1.6 สถานที่ติดต่อของผู้ผลิต 

            2. ตารางการตรวจซ่อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นการสร้างหรือการผลิต
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นด้วยตนเอง ผู้สร้างควรศึกษาคู่มือประกอบการสร้างโดย
ละเอียด และปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด ด้วยความระมัดระวัง ละเอียด และรอบคอบ ในคู่ มือการ
สร้างเป็นการน าเสนอเนื้อหาหลักๆ ที่ส าคัญ ส่วนในรายละเอียดปลีกย่อย ไม่ได้แจงไว้ทั้งหมด เช่น ในตัวของ
วัสดุอุปกรณ์ยี่ห้อ ขนาด ราคา น้ าหนัก ลักษณะ ฯลฯ เมื่อผู้สร้างไม่มีความเข้าใจ ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาด
ระหว่างปฏิบัติการ หรือเกิดปัญหาระหว่างการสร้าง ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ไม่ปรากฏข้อแนะน าใน
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คู่มือ ประกอบการสร้าง ควรติดต่อผู้ผลิตโดยตรง ที่ครูธิปดิ์ ภาสว่าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  หัวหน้างาน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 084-5151313 

2. เนื้อหาในคู่มือประกอบการสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นเรียง
ตามล าดับ ดังนี้ 

2.1 แบบร่างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
2.2 การจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการสร้าง 
2.3 ขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

2.3.1 การท าวงจรต่อรวมไมโครคอนโทรลเลอร์รวมกับวงจรที่เกี่ยวข้อง 
2.3.2 การติดทั้งอุปกรณ์ภายในกล่อง 
2.3.3 การสร้างและติดทั้งส่วนประกอบต่างๆ 

2.4 เอกสารเพิ่มเติมท้ายเล่ม (ภาคผนวก) 
 

3. ผู้มีความสนใจและต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นไปใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิต สามารถติดต่อสั่งจองได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดในราคาเครื่องละ 1,000.- บาท (หนึ่ง
พันบาทถ้วน) โดยใช้เวลาในการผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นประมาณ 1 สัปดาห์ 
หลังจากผู้สั่งซื้อวางเงินมัดจ า 50% 

4. การรับประกันและบริการหลังการขาย 
การรับประกันและการบริการหลังการขายให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค ในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือ

ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ควรติดต่อผู้ผลิตโดยตรง ที่ครูธิปดิ์ ภาสว่าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
หวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 084-5151313 

 
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ อ่ืน ทั้งในด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก ใน

ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ด้าน
อาหาร เครื่องประดับ ตกแต่ง การช่วยเหลือแก้ปัญหาสาธารณะ และสมองกลฝังตัวให้สามารถ น าไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีกา รประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นเอง โดยผ่าน
กระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่ ให้สามารถน าไปสู่
การจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการใช้ทักษะวิชาชีพและ การบูรณาการองค์ความรู้ใน
หลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม มาใช้ใน การประดิษฐ์ คิดค้น ออกแบบ และ
สร้างสรรค์ผลงาน ให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อ สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ เพ่ือให้สามารถ
ตอบโจทย์ของสังคมในการพัฒนาคุณภาพและ ยกระดับการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจในวิชาชีพ และ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอิสระในอนาคต 
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การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นครั้งนี้ ได้รับความ ร่วมมือ
จากนักเรียนนักศึกษาและคณะครูผู้ควบคุมงาน ทั้งในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์    เป็นการบูรณาการองค์ความรู้
หลากหลายสาขาวิชา มาใช้ในการออกแบบและ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้แล้ว ยังได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลและทดสอบใช้ให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหาและ
มีประสิทธิภาพได้ตาม เป้าหมาย  

ควรมีการศึกษาวิจัยออกแบบสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ควรเพ่ิมเติมข้อความต้องการของผู้ใช้งานให้
เพ่ิมขี้น เพ่ือให้มีประโยชน์ในการใช้งานและช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นมากขึ้น เพ่ือเปิด
โอกาศให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น อยู่ในสังคมได้เหมือนคนที่มีสายตาปกติอย่างมีคุณภาพต่อไป 
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ภาคผนวก  ก  

รายชือ่ผู้เชี่ยวชาญ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ และหนังสือตอบรับผู้เชี่ยวชาญ 
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ส่วนที่ 1 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับ รายผู้เชี่ยวชาญ ที่อยู่ 

1 นอ.ศ.ดร.สรกฤช ศรีเกษม  วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
นครราชสีมา 

2 รองศาสตราจารย์.ดร.อนันต์ สืบส าราญ   อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเหล้าพระนครเหนือ 

3 รองศาสตราจารย์.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง   คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

4 รองศาสตราจารย์.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบุลย์   คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
5 ครู ไพโรจน์ พอใจ  ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคน่าน   

6 ครู สมนึก วันละ  ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 

7 ครูสมพร อ่อนเกตุพล  ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคล าพูล     
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ส่วนที่ 2 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



98 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ส่วนที่ 3 

หนังสือตอบรับจากผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ข 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 
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รายช่ือนักเรียนโรงเรียนคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

1 เด็กชายภาศุกร     สะอาด      

2 เด็กชายภูมิทัต     บุญยิ่ง 
3 เด็กชายธีระศักดิ์     เล็กศิริรัมย์ 

4 เด็กชายเด็กชายฤษฎา     จ าปาแสน 

5 เด็กชายเด็กหญิงวัชรินทร์     ผลจันทร์ 
6 เด็กชายศราวุฒิ     โสสุด 

7 เด็กชายภูมินทร์     ศรีทอง 
8 เด็กชายบรรณวิชญ์     ธรรมสอน 

9 เด็กชายธีรศักดิ์     ทูลมาลา 

10 เด็กชายทักษิณ     โยธาภักดี 
11 เด็กชายธีรพล    สว่าง 

12 เด็กหญิงวัชราภรณ์     เวียงนนท์ 

13 เด็กชายสุริยา     สุดชาร ี
14 เด็กชายอนุชา     แสนกล้า 

15 เด็กชายธีรศักดิ์     มาลาสี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
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เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น      

แยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้  

1. การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ด าเนินการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐาน และสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชา

ช่างอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้  

1.1 แบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษา)   

1.2 แบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นตอนของนวัตกรรม

การศึกษาของอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์)   

1.3 แบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์  

1.4 แบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์  

 

2. การศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น และ การศึกษาเปรียบเทียบ

ผลการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น และ เครื่องอ่านฉลากยาส าหรับคนตาบอดด้วย 

RFID แบบเดิม ด าเนินการโดยคณะผู้วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้  

2.1 แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี   

2.2 แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา    

2.3 แบบบันทึกคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ   

2.4 แบบบันทึกคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID 

2.5 แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร RFID 

2.6 แบบบันทึกการท างานต่อเนื่องของงานแบตเตอรี่ทีใ่ช้งาน 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คนที่มีสายตาปกติ สายตา ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ

บกพร่องทางการมองเห็น   

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความ

บกพร่องทางการมองเห็น   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

แบบประเมินคุณภาพ  มาตรฐาน  สมรรถนะเคร่ือง 

โครงสร้างและการออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ 

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเหน็   

โดยผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 1.1 

แบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ 

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเหน็ 
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แบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์   

(อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น) 

  
ค าชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเมินคุณภาพผลงาน 

                        สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  ตามเกณฑ์การประเมิน 
                        สิ่งประดิษฐ์ของ อาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ข้อก าหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ ความ 
                        เหมาะสมของ สิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ การใช้วัสดุผลิต คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์  
                        การน าเสนอ ผลงาน และเอกสารประกอบการเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยพิจารณาความ  
                        เหมาะสม ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ประเมินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ใด   

                     ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด  
(5 = มากที่สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย   1 = น้อยทีสุ่ด)   

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์            

     1.1 ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่             

     1.2 สามารถท างานไดต้ามวัตถปุระสงค ์           
     1.3 สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมได้            

2. ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ      

     2.1 รูปแบบเหมาะสม              
     2.2 เทคนิคการออกแบบและระบบการท างาน             

     2.3 ขนาดและน้ าหนัก             

     2.4 ความปลอดภัย            
3. การใช้วัสดุผลิต      

    3.1 ประหยัด      
    3.2 เหมาะสมกับงาน             

    3.3 มีคุณภาพ         

4. คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์             
     4.1 ประโยชน์การใช้งาน             

     4.2 ประสิทธิภาพ             

     4.3 ประสิทธิผล             
5. การน าเสนอผลงาน             



117 

 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
      5.1 ความสมบูรณ์ของข้อมูล/รายละเอียด             

      5.2 ความชัดเจนถูกตอ้งของข้อมูล/รายละเอียด          

      5.3 การสาธิต/การน าเสนอสิ่งประดิษฐ์            
6. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงาน             

      6.1 เอกสารประกอบการใช้งานสิ่งประดิษฐ์            

      6.2 เอกสารประกอบการสร้างสิ่งประดิษฐ์            
      6.3 บันทึกผลการทดลอง      

 

ความคิดเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (......................................................) 
 ผู้ประเมิน  

 …..…/..…../…..…  
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ 

          หัวข้อพิจารณา                แนวทางในการพิจารณา    
1. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์ 

     1.1 ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่ เป็นการประดิษฐ์คิดค้น หรือการดัดแปลง และ 
พัฒนารูปแบบ/วิธีการท างานใหม่ที่ดีกว่าเดิม 
โดยตัวผู้ศึกษาเอง 

    1.2 สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ ท าการสาธิต/ทดลอง การใช้งานให้ดูได้ หรือ 
มีข้อพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือได้ว่าท างานได้จริง 
ตามวัตถุประสงค์ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

    1.3 สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมได้ มีแนวโน้มที่จะผลิตเป็นกระบวนการ 
ทาง อุตสาหกรรมในเชิงธุรกิจได้ 

2. ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ 

       2.1 รูปแบบเหมาะสม ให้การออกแบบและตกแต่งที่เหมาะสม 
กับผลิตภัณฑ์ สามารถดึงดูดความสนใจได้ 

      2.2 เทคนิคการออกแบบและระบบการ
ท างาน 

มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ เพ่ือให้เกิด 
การท างานอย่างมีความสัมพันธ์ สอดคล้องและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

       2.3 ขนาดและน้ าหนัก มีขนาดและน้ าหนักที่พอเหมาะในการใช้งาน 
และเหมาะสมกับสภาพสิ่งประดิษฐ์ 

       2.4 ความปลอดภัย การท างานของสิ่งประดิษฐ์ มีความปลอดภัยใน 
การใช้งานและเหมาะสมกับสภาพสิ่งประดิษฐ์ 

3. การใช้วัสดุผลิต 
        3.1 ประหยัด ใช้วัสดุที่มีราคาเหมาะสมกับสภาพของสิ่งประดิษฐ์ หาได้

ในประเทศ โดยค านึงถึงความประหยัดในการออกแบบ
และสร้างสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว 

         3.2 เหมาะสมกับงาน การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณค่าเหมาะสมกับสภาพและ
ประโยชน์ในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ 

         3.3 มีคุณภาพ คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทน แข็งแรงและมีความ
ปลอดภัยเพียงพอต่อการน าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งาน 

4. คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ 

          4.1 ประโยชน์การใช้งาน สิ่งประดิษฐ์สามารถใช้ประโยชน์หรือสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ ตามความต้องการและความจ าเป็นในการใช้
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          หัวข้อพิจารณา                แนวทางในการพิจารณา    

งาน โดยไม่มี ผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สามารถทดลองหรือมีข้อพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือได้ว่ามี
ประโยชน์การใช้งานได้จริงตามประสงค์ 

          4.2 ประสิทธิภาพ สิ่งประดิษฐ์สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องในทุกสภาวะ
ที่ก าหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ 

          4.3 ประสิทธิผล สิ่งประดิษฐ์สามารถท่ีจะก่อให้เกิดผลงานที่คุ้มค่าต่อการ
ลงทุน 

5. การน าเสนอผลงาน 
          5.1 ความสมบูรณ์ของข้อมูล/
รายละเอียด 

มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหาและ
ภาพประกอบ ตามหลักการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์
ของอาชีวศึกษา 

           5.2 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล /
รายละเอียด 

ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ให้
อธิบายไว้อย่างชัดเจน ถูกต้องตามล าดับขั้นตอนและ
หลักวิชาการ โดยมีเนื้อหาและภาพประกอบ 

            5.3 การสาธิต/การน าเสนอ
สิ่งประดิษฐ์ 

การให้ค าอธิบายประกอบการสาธิตหรือการน าเสนอ 
การทดลองสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็น
จริง ในด้านแนวคิดการประดิษฐ์ ประโยชน์ในการใช้
สอยประสิทธิภาพและวิธีการท างานของผลงาน
สิ่งประดิษฐ์นั้น 

6. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงาน 
               6.1 เอกสารประกอบการใช้งาน 
สิ่งประดิษฐ์ 

เอกสารมีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่ายมีภาพประกอบ 
มีความประณีตถูกต้องในการพิมพ์ การจัดท าปก และ
รูปเล่มเอกสารน าไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและใช้เป็น
คู่มือประกอบการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ได้ 

               6.2 เอกสารประกอบการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ 

เอกสารมีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่ายมีภาพประกอบ 
มีความประณีตถูกต้องในการพิมพ์ การจัดท าปก และ
รูปเล่มเอกสารน าไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและใช้เป็น
คู่มือประกอบการสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้ 

               6.3 บันทึกผลการทดลอง มีหลักฐานบันทึกผลการทดลองใช้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
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ความคิดเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (......................................................) 
 ผู้ประเมิน  

 …..…/..…../…..…  
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ส่วนที่ 1.2  

แบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์  

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเหน็ 
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แบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์  

(อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น)  

  

ค าชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ประเมินมาตรฐาน  

              สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ตามเกณฑ์การ 

              ประเมินมาตรฐานขั้นต้นของนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์   

              ได้แก่ มาตรฐานท่ัวไป และ มาตรฐานเฉพาะ โดยพิจารณาสิ่งประดิษฐ์ท่ีประเมิน มี 

              มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือไม่   

             โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องประเมินผลตามความคิดเห็น  

หัวข้อพิจารณา ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหต ุ
1. มาตรฐานทั่วไป        
1.1 สามารถปรับใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอน  
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

   

1.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิท์างปัญญา       
1.3 มีรายละเอียดวสัดุ / คู่มือทางเทคนิค / คู่มือ
การใชง้าน เอกสารค าแนะน า    

   

1.4 ไม่ขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งาม  และความมันคงของชาติ    

   

1.5 มีความมัน่คงแข็งแรง       
2. มาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื่อชุดทดลอง/ชุด
อุปกรณ์)    

   

2.1 มีลกัษณะเป็นสือ่ 3 มิติ       
2.2 มีชิน้ส่วนโดยรวมท่ีบอกรายละเอียด ท่ีระบุแยก
ออกจากกัน หรือประกอบเข้าดว้ยกัน หรือ
เคล่ือนไหวได้ หรือสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานใหม่ๆ ได้   
  

   

2.3 มีขนาด น้ าหนกั เหมาะสมกับการใช้งาน       
2.4 ใชว้ัสดุเหมือน หรือคล้ายของจริง       
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หัวข้อพิจารณา ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหต ุ
2.5 มีขนาด รูปร่าง ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องตัว    

   

2.6 มีสีสัน/กระบวนการน่าสนใจ       
2.7 สามารถตรวจปรับความเข้าใจกับของจริงได้      
2.8 มีความคงทนถาวร    

 

ความคิดเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (......................................................) 
 ผู้ประเมิน  

 …..…/..…../…..…  
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ส่วนที่ 1.3  

แบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์  

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเหน็ 
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แบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์  

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเหน็  
ค าชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประเมินสมรรถนะการท างาน 

             ของ สิ่งประดิษฐ์  อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ ระบบ 

             โครงสร้าง ภายใน ระบบควบคุม การติดตั้งชิ้นส่วน วัสดุและอุปกรณ์  สื่อท่ีประเมินมี 

             คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับใด โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่องประเมิน  

             (มากท่ีสุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   น้อย = 2   น้อยท่ีสุด = 1)     
หัวข้อในการพิจารณา ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. ระบบโครงสร้างภายใน            

   1.1 หลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino       
   1.2 หลักการท างานโมดูล Shield Arduino MP3 พร้อม SD-Card      

   1.3 หลักการท างานบอร์ดโมดูลอ่านบัตร RFID Mifare RC522 Card 
Read Module 

     

   1.4 อุปกรณ์ควบคุม ชาร์จแบตเตอร์รี่ Li-ion Battery charger 
Module 

     

    1.5 วงจรการควบคุมโมดลูนาฬิกา RTC DS1307        
   1.6 เซนเซอร์วัดอณุหภูม ิAM2320      
2. ระบบควบคุม               
   2.1 การควบการท างานโมดูล Shield Arduino MP3 พร้อม SD-
Card 

     

   2.2 การควบโมดูลอ่านบตัร RFID Mifare RC522 Card Read 
Module 

     

   2.3 การควบคุม ชาร์จแบตเตอร์รี่ Li-ion Battery charger Module      
   2.4 การควบคุมควบคุมโมดูลนาฬิกา RTC DS1307       

   2.5 การควบคุมเซนเซอร์วดัอุณหภูม ิAM2320      
3. การติดต้ังชิ้นส่วน วัสดุและอปุกรณ์                 

   3.1 ถูกต้องตามหลักวิชาการ      
   3.2 เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและทนต่อสภาพการท างาน ต่อเนื่อง         
  3.3 ติดตั้งระบบป้องกัน (Safety)             
  3.4 มีแบบแปลน โครงร่างและผงัการออกแบบภายใน            
  3.5 มีคู่มือประกอบการสร้างและเทคนิคการผลติ      
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ความคิดเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (......................................................) 
 ผู้ประเมิน  

 …..…/..…../…..…  
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ส่วนที่ 1.4  

แบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดษิฐ์  

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเหน็ 
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แบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดษิฐ์  

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเหน็  
ค าชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ประเมินโครงสร้าง และการ 

             ออกแบบตัวเครื่องได้แก่ โครงสร้างและการออกแบบตัวเครื่อง เทคนิคการผลิตและการ 

             ติดตั้งชิ้นส่วน วัสดุและอุปกรณ์ โดยพิจารณาสิ่งประดิษฐ์ท่ีประเมินมีคุณภาพ อยู่ใน 

             เกณฑร์ะดับใด โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่องประเมิน    

             (มากท่ีสุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   น้อย = 2   น้อยท่ีสุด = 1)     

 

หัวข้อในการพิจารณา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. โครงสร้างและการออกแบบตัวเครื่อง            

    1.1 มีความแข็งแรงทนทาน            
    1.2 มีปุ่มกดในการใช้งาน      

    1.3 มีขนาดและน้ าหนักที่เหมาะสม            

    1.4 สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและจดัเก็บ            
    1.5 มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน            

2. เทคนิคการผลิต            

    2.1 การต่อวงจรรวมระหว่างบอร์ด         
    2.2 การเขียนโปรแกรมควบคุม           

    2.3 การเดินสายไฟระหว่างบอร์ด             
    2.4 การติดตัง้บอร์ดควบคุมภายในกล่อง      

    2.5 การติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ภายในกล่อง      

3. การติดตั้งช้ินส่วนวัสดุและอุปกรณ์            
    3.1 ถูกต้องตามหลักวิชาการ      

    3.2 เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน      

    3.3 เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพในการสร้างเครื่องจักร      
    3.4 มีแบบแปลน โครงร่างและการออกแบบตัวเครื่อง            

    3.5 มีคู่มือประกอบการสร้างและเทคนิคการผลิต      
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ความคิดเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    (......................................................) 
 ผู้ประเมิน  

 …..…/..…../…..…  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

แบบบันทึกผลการทดลอง 
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ส่วนที่  2.1  

แบบบันทึกการท างาน 

สมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
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แบบประเมินสมรรถนะการออกแบบส่ิงประดิษฐ์  

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น  

ค าชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประเมินสมรรถนะออกแบบตัวเครื่อง โดย 

             พิจารณาสิ่งประดิษฐ์ที่ประเมินมีคุณภาพ  อยู่ในเกณฑ์ระดบัใด    

             โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องประเมิน    

             (มากท่ีสุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3   น้อย = 2   น้อยทีสุ่ด = 1)     

 

หัวข้อในการพิจารณา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี        

2. แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา         
3. แบบบันทึกคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ        

4. แบบบันทึกคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID      

5. แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร 
RFID 

     

6. แบบบันทึกการท างานต่อเนื่องของแบตเตอรี่ขณะใช้งาน      

 

ความคิดเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
 

    (......................................................) 
 ผู้ประเมิน  

 …..…/..…../…..…  



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานผู้ใช้งานที่มีสายตาปกติ  

ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผูม้ีความบกพร่องทางการมองเห็น   
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานผู้ใช้งานที่มีสายตาปกติ  

ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผูม้ีความบกพร่องทางการมองเห็น   
ค าชี้แจง แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีสายตาปกติ ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง    

ทางการ มองเห็น ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ซ่ึง 

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งานที่มี

สายตาปกติ ช่วยกรอกแบบประเมินให้ครบทุกข้อและตรงตาม สภาพจริงมากที่สุด   
           โปรดท าเครื่องหมาย    ในช่องท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด  

            (5 = มากทีสุ่ด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย   1 = น้อยทีสุด)   

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. สมรรถนะตัวเครื่อง             

1. ความง่ายต่อการใช้งานเครื่องโดยภาพรวม      
2. ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากล าโพง      

3. ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากหูฟัง      

4. ความเร็วของเสียงที่ได้ยิน      
5. ง่ายต่อการชาร์จแบตเตอรี่      

6. ความเหมาะสมของต าแหน่ง ปุ่มกดเพ่ิมหรือลดเสียง      

7. ความเหมาะสมของต าแหน่ง ปุ่มเปิดใช้งาน      
8. ความเหมาะสมของ ปุ่มเปลี่ยนโหมดการท างาน      

9. ปุ่มกดบอกวันเดือนปีปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด      
10. ปุ่มกดสามารถบอกเวลาที่เป็นปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด      

11. ปุ่มกดสามารถบอกค่าอุณหภูมิปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด      

12. บันทึกเสียงตามบัตร RFID ได้โดยตัวเครื่องหรืออุปกรณ์เอง      
13. ลบการบันทึกที่ตัวบัตร RFID ได้อย่างอิสระ      

14. เพ่ิมการบันทึกบัตร RFID ได้อย่างอิสระเมื่อต้องการ      

2. โครงสร้างและการออกแบบ      
1. มีโครงสร้างที่แข็งแรง       

2. โครงสร้างที่มีน้ าหนักเบา      
3. มีชิ้นส่วนวัสดุ และอุปกรณ์ ทีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ครบถ้วน เช่น สวิตซ์ปิดเปิด เป็นต้น 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
4. การออกแบบตัวเครื่องเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน       
5. การออกแบบโครงสร้าง (ตัวเครื่อง ขนาด น้ าหนัก) 
เหมาะสมกับการใช้งานการ  

     

3. การใช้งาน      
1. มีวิธีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก      

2. มีคู่มือประกอบการใช้งานที่เข้าใจง่าย      
3. มีความปลอดภัยระหว่างการท างาน       

4. ไม่จ าเป็นต้องใช้ทีผู่้ช านาญ      

5. ไม่ต้องควบคุมการใช้เครื่องตลอดเวลา      
4. การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการบ ารุงรักษา      

1. น้ าหนักเบาเคลื่อนย้ายที่สะดวก       

2. ใช้พื้นที่น้อย ง่ายต่อการจัดเก็บ       
3. แข็งแรงทนทาน       

4. ง่ายต่อการบ ารุงรักษา       
5. มีค าแนะน าประกอบการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา       

5. ผลกระทบจากการท างาน      

1. ลดปัญหาด้านสุขภาพและสุขอนามัย      
2. ใช้เวลาที่เหลือไม่ต้องดูแลตลอด      

3. ลดปัญหาด้าน คนดูแลผู้ที่มีความบกพร่อง       

4. สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจ       

ความคิดเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

    (......................................................) 
 ผู้ประเมิน  

 …..…/..…../…..…  



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานผู้ใช้งานที่มีสายตาปกติ  

ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผูม้ีความบกพร่องทางการมองเห็น   
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานผู้ใช้งานที่มีสายตาปกติ  

ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผูม้ีความบกพร่องทางการมองเห็น   
ค าชี้แจง แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีสายตาปกติ ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง    

ทางการ มองเห็น ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ซ่ึง 

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งานที่มี

สายตาปกติ ช่วยกรอกแบบประเมินให้ครบทุกข้อและตรงตาม สภาพจริงมากที่สุด   
           โปรดท าเครื่องหมาย    ในช่องท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด  

            (5 = มากทีสุ่ด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย   1 = น้อยทีสุด)   

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. สมรรถนะตัวเครื่อง             

1. ความง่ายต่อการใช้งานเครื่องโดยภาพรวม      
2. ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากล าโพง      

3. ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากหูฟัง      

4. ความเร็วของเสียงที่ได้ยิน      
5. ง่ายต่อการชาร์จแบตเตอรี่      

6. ความเหมาะสมของต าแหน่ง ปุ่มกดเพ่ิมหรือลดเสียง      

7. ความเหมาะสมของต าแหน่ง ปุ่มเปิดใช้งาน      
8. ความเหมาะสมของ ปุ่มเปลี่ยนโหมดการท างาน      

9. ปุ่มกดบอกวันเดือนปีปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด      
10. ปุ่มกดสามารถบอกเวลาที่เป็นปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด      

11. ปุ่มกดสามารถบอกค่าอุณหภูมิปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด      

12. บันทึกเสียงตามบัตร RFID ได้โดยตัวเครื่องหรืออุปกรณ์เอง      
13. ลบการบันทึกที่ตัวบัตร RFID ได้อย่างอิสระ      

14. เพ่ิมการบันทึกบัตร RFID ได้อย่างอิสระเมื่อต้องการ      

2. โครงสร้างและการออกแบบ      
1. มีโครงสร้างที่แข็งแรง       

2. โครงสร้างที่มีน้ าหนักเบา      
3. มีชิ้นส่วนวัสดุ และอุปกรณ์ ทีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ครบถ้วน เช่น สวิตซ์ปิดเปิด เป็นต้น 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
4. การออกแบบตัวเครื่องเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน       
5. การออกแบบโครงสร้าง (ตัวเครื่อง ขนาด น้ าหนัก) 
เหมาะสมกับการใช้งานการ  

     

3. การใช้งาน      
1. มีวิธีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก      

2. มีคู่มือประกอบการใช้งานที่เข้าใจง่าย      
3. มีความปลอดภัยระหว่างการท างาน       

4. ไม่จ าเป็นต้องใช้ทีผู่้ช านาญ      

5. ไม่ต้องควบคุมการใช้เครื่องตลอดเวลา      
4. การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการบ ารุงรักษา      

1. น้ าหนักเบาเคลื่อนย้ายที่สะดวก       

2. ใช้พื้นที่น้อย ง่ายต่อการจัดเก็บ       
3. แข็งแรงทนทาน       

4. ง่ายต่อการบ ารุงรักษา       
5. มีค าแนะน าประกอบการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา       

5. ผลกระทบจากการท างาน      

1. ลดปัญหาด้านสุขภาพและสุขอนามัย      
2. ใช้เวลาที่เหลือไม่ต้องดูแลตลอด      

3. ลดปัญหาด้าน คนดูแลผู้ที่มีความบกพร่อง       

4. สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจ       

ความคิดเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

    (......................................................) 
 ผู้ประเมิน  

 …..…/..…../…..…  



 

 

 

 

 

 

 

  ผนวก ฉ 

รูปการออกแบบและการสร้างอุปกรณ์ผู้ที่ความพิการด้านสายตา 
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การออกแบบลายแผ่นปริ้น  

รวมบอร์ดควบคุมขนาดเล็กเข้าด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบการท างาน โดยเริ่มจาก จากออกแบบน าชุด

บอร์ดควบคุมต่างๆ มารวมกัน ดังนี้ 

1. ชุดรีเลย์ตัดต่อบันทึกเสียงรบกวนออกล าโพง 

2. ชาร์ตแบตเตอร์รี 

3. วงจร Step up Convertor  

4. วงจร Audio Amp 

5. Buzzer  

 

 

ภาพที่ 1 การวางแผนแบบติดตั้งอุปกรณ์ด้านบน  

 

รูปที่ 2 ลายวงจรบนแผ่นปริ้นด้านล่าง 
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ภาพที่  3 การออกแผ่นปริ้นจริงด้านบน 

 

ภาพที่ 4 การใช้กรดกัดปริ้นส่วนที่ไม่ต้องการออก 
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ภาพที่ 5 เมื่อใช้กรดกัดปริ้นออกเห็นเฉพาะลายแผ่นปริ้น  

 

ภาพที่ 6 ลายปริ้นที่กัดด้วยกรดเรียบร้อยแล้ว 
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ภาพที่ 7  การประกอบอุปกรณ์ควบคุมต่างบนบอร์ด 

 

 

ภาพที่ 8 เมื่อประกอบวงจรเสดบนแผ่นปริ้น 
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ภาพที่ 9 ตัดแต่ต าแหน่งขาที่ใช้งานที่บอร์ดบนทึกเสียง 

 

 

 

ภาพที่ 10 บอร์ดบันทึกเสียง 
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ภาพที่ 11 การติดตั้งชุดบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno  และบอร์ด Arduino MEGA 2560 

 

 

 

ภาพที่ 12 การติดตั้งชุดบันทึกเสียงบนบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno 
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ภาพที่ 13 ภาพรวมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งาน  

 

 

 

ภาพที่ 14 วัดขนาดการวางแผนในการติดตั้งชุดวงจร 
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ภาพที่ 15 การประกอบวงจรใส่กล่องเอนกประสงค์ 

 

 

ภาพที่ 16 เมื่อประกอบอุปกรณ์วงจรต่างๆในกล่องเอนกประสงค์ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

การตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
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การตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งการน าเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้   

1. แบบประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา   
1.1 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ 
1.2 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ 
1.3 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์  
1.4 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์  
1.5 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบบันทึกผลการทดลอง   
1.6 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสายตาปกติ ทีม่ีต่อ

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   
1.7 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีความบกพร่องทาง

สายตา ทีม่ีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   
 

2. ผลการประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชา ช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

2.1 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ 
2.2 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์  
2.3 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ 
2.4 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์  
2.5 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบบันทึกผลการทดลอง    

          2.6 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสายตาปกติ ที่มีต่อ
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   
          2.7 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีความบกพร่องทาง
สายตา ทีม่ีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

3. ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (α) ของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  

3.1 ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีสายตาปกติทีม่ีต่อ
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   

3.2 ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่ความบกพร่องทาง
สายตาที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   
 



 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

การตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

การตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งการน าเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้   
1. แบบประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา   

1.1 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ 
1.2 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ 
1.3 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์  
1.4 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์  
1.5 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบบันทึกผลการทดลอง   
1.6 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสายตาปกติทีม่ีต่อ

อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   
1.7 แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีความบกพร่องทาง

สายตา ทีม่ีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   
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ส่วนที่ 1 
แบบประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
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ส่วนที่ 1.1 

แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์  

ค าชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที่ปรากฏใน  

         แบบประเมินคุณภาพสิ่งประดิษฐ์    

       โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี้ 

  +1   รายการประเมินข้อนั้นวัดไดต้รงตามจุดประสงค์ทีต้่องการวัด    

  0    ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์หรือไม่  

  –1   แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นไม่สามารถวัดไดต้รงตามจุดประสงค์ 

                 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน  

 

หัวข้อพิจารณา ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

+1 0 -1 
1. ข้อก าหนด/คุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์     

   1.1 ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นใหม่     

   1.2 สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์     

   1.3 สามรถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมได้     

2. ความเหมะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ     

   2.1 รูปแบบเหมาะสม     

   2.2 เทคนิคการออกแบบและระบบการท างาน     

   2.3 ขาดและน้ าหนัก     

   2.4 ความปลอดภัย           

3. การใช้วัสดุผลิต     

   3.1 ประหยัด     

   3.2 เหมาะสมกับงาน     

   3.3 มีคุณภาพ     

4. คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์     

   4.1 ประโยชน์การใช้งาน     

   4.2 ประสิทธิภาพ     

   4.3 ประสิทธิผล     
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5. การน าเสนอผลงาน     

   5.1 ความสมบูรณ์ของข้อมูล/รายละเอียด     

   5.2 ความชัดเจนถูกต้องของข้อมูล/รายละเอียด     

   5.3 การสาธิต/การน าเสนอสิ่งประดิษฐ์     

6. เอกสารประกอบการน าเสนอผลงาน     

   6.1 เอกสารประกอบการใช้งานสิ่งประดิษฐ์     

   6.2 เอกสารประกอบการสร้างสิ่งประดิษฐ์     

   6.3 บันทึกผลการทดลอง     

 

ความคิดเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (......................................................) 
 ผู้ประเมิน  

 …..…/..…../…..…  
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ส่วนที่ 1.2 

แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินมาตรฐานส่ิงประดิษฐ์  

ค าชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที่ปรากฏใน  

         แบบประเมินมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์    

       โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี้ 

  +1 รายการประเมินข้อนั้นวัดไดต้รงตามจุดประสงค์ทีต้่องการวัด    

  0 ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์หรือไม่  

  –1   แน่ใจว่ารายการประเมินขอ้นั้นไม่สามารถวัดไดต้รงตามจุดประสงค์ 

                 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน  

 

 
หัวข้อพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
หมายเหตุ +1 0 -1 

1. มาตรฐานทั่วไป     

   1.1 สามารถปรับใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    

   1.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา        

   1.3 มีรายละเอียดวัสดุ / คู่มือทางเทคนิค / คู่มือการใช้งาน 
เอกสารค าแนะน า 

    

2. มาตรฐานเฉพาะ (ประเภทสื่อชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์)     

    2.1 มีลักษณะเป็นสื่อ 3 มิติ     

    2.2 มีชิ้นส่วนโดยรวมที่บอกรายละเอียดที่ระบุแยกออก        
จากกัน หรือประกอบเข้าด้วยกัน หรือเคลื่อนไหวได้หรือสร้างสรรค์
เป็นชิ้นงานใหม่ๆ ได้ 

    

   2.3 มีขนาด น้ าหนัก เหมาะสมกับการใช้งาน     

   2.4 ใช้วัสดุเหมือน หรือคล้ายของจริง     

   2.5 มีขนาด รูปร่าง ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่อง     

   2.6 มีสีสัน/กระบวนการ น่าสนใจ     

   2.7 สามารถตรวจปรับความเข้าใจกับของจริงได้     

   2.8 มีความคงทนถาวร     
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ความคิดเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (......................................................) 
 ผู้ประเมิน  

 …..…/..…../…..…  
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ส่วนที่ 1.3 

แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินสมรรถนะการท างานสิ่งประดิษฐ์  

ค าชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที่ปรากฏใน  

         แบบประเมินสมรรถนะการท างานของสิ่งประดิษฐ์    

       โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี้ 

  +1  รายการประเมินข้อนั้นวัดไดต้รงตามจุดประสงค์ทีต้่องการวัด    

  0    ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์หรือไม่  

  –1   แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นไม่สามารถวัดไดต้รงตามจุดประสงค์ 

                 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 

 

 

หัวข้อในการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
หมายเหตุ +1 0 -1 

1. ระบบโครงสร้างภายใน           

   1.1 หลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino  

    

   1.2 หลักการท างานโมดูล Shield Arduino MP3 
พร้อม SD-Card 

    

   1.3 หลักการท างานบอร์ดโมดูลอ่านบัตร RFID 
Mifare RC522 Card Read Module 

    

   1.4 อุปกรณ์ควบคุม ชาร์จแบตเตอร์รี่ Li-ion 
Battery charger Module 

    

    1.5 วงจรการควบคุมโมดูลนาฬิกา RTC DS1307      

   1.6 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ AM2320     

2. ระบบควบคุม              

   2.1 การควบการท างานโมดูล Shield Arduino MP3 
พร้อม SD-Card 

    

   2.2 การควบโมดูลอ่านบัตร RFID Mifare RC522 
Card Read Module 

    

   2.3 การควบคุม ชาร์จแบตเตอร์รี่ Li-ion Battery 
charger Module 

    

   2.4 การควบคุมควบคุมโมดูลนาฬิกา RTC DS1307      

   2.5 การควบคุมเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ AM2320     
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หัวข้อในการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
หมายเหตุ +1 0 -1 

3. การติดตั้งชิ้นส่วน วัสดุและอุปกรณ์                

   3.1 ถูกต้องตามหลักวิชาการ     

   3.2 เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและทนต่อสภาพการ
ท างาน ต่อเนื่อง    

    

  3.3 ติดตั้งระบบป้องกัน (Safety)            

  3.4 มีแบบแปลน โครงร่างและผังการออกแบบภายใน           

  3.5 มีคู่มือประกอบการสร้างและเทคนิคการผลิต     

 

ความคิดเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (......................................................) 
 ผู้ประเมิน  

 …..…/..…../…..…  
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ส่วนที่ 1.4  

แบบประเมินความสอดคล้อง 

ของแบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 
ค าชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที่ปรากฏใน  

         แบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 

       โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี้ 

  +1   รายการประเมินข้อนั้นวัดไดต้รงตามจุดประสงค์ทีต้่องการวัด    

  0     ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงคห์รือไม่  

  –1   แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นไม่สามารถวัดไดต้รงตามจุดประสงค์ 

                 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 

 

หัวข้อในการพิจารณา ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

+1 0 -1 
1. โครงสร้างและการออกแบบตัวเครื่อง           

    1.1 มีความแข็งแรงทนทาน           

    1.2 มีปุ่มกดในการใช้งาน     
    1.3 มีขนาดและน้ าหนักที่เหมาะสม           

    1.4 สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและจดัเก็บ           

    1.5 มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน           
2. เทคนิคการผลิต           

    2.1 การต่อวงจรรวมระหว่างบอร์ด        

    2.2 การเขียนโปรแกรมควบคุม          
    2.3 การเดินสายไฟระหว่างบอร์ด            

    2.4 การติดตัง้บอร์ดควบคุมภายในกล่อง     
    2.5 การติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ภายในกล่อง     

3. การติดตั้งช้ินส่วนวัสดุและอุปกรณ์           

    3.1 ถูกต้องตามหลักวิชาการ     
    3.2 เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน     

    3.3 เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพในการสร้างเครื่องจักร     

    3.4 มีแบบแปลน โครงร่างและการออกแบบ
ตัวเครื่อง       

    

    3.5 มีคู่มือประกอบการสร้างและเทคนิคการผลิต     
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ความคิดเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (......................................................) 
 ผู้ประเมิน  

 …..…/..…../…..…  
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ส่วนที ่1.5 
แบบประเมินความสอดคล้องของแบบบันทึกผลการทดลอง 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบบันทึกผลการทดลอง 
ค าชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที่ปรากฏใน  

         แบบประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 

         โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี้ 

  +1 รายการประเมินข้อนั้นวัดไดต้รงตามจุดประสงค์ทีต้่องการวัด    

    0 ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์หรือไม่  

   –1 แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นไม่สามารถวัดไดต้รงตามจุดประสงค์ 

                   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 

หัวข้อในการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

1. แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงค่าวันเดือนปี       
2. แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงอ่านเวลา        

3. แบบบันทึกคุณภาพการแสดงข้อความเสียงอ่านค่าอุณหภูมิ       

4. แบบบันทึกคุณภาพของการบันทึกเสียงกับบัตร RFID     
5. แบบบันทึกคุณภาพของการแสดงข้อความเสียงเมื่ออ่านบัตร 
RFID 

    

6. แบบบันทึกการท างานต่อเนื่องของแบตเตอรี่ขณะใช้ปกติ     

ความคิดเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

    (......................................................) 
 ผู้ประเมิน  

 …..…/..…../…..…  
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ส่วนที่ 1.6 
แบบประเมินความสอดคล้อง 

ของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสายตาปกติ  
ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสายตาปกติ  
ทีมี่ต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

ค าชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที่ปรากฏใน  

         แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสายตาปกติที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่อง  

         ทางการมองเห็น 

         โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี้ 

  +1 รายการประเมินข้อนั้นวัดไดต้รงตามจุดประสงค์ทีต้่องการวัด    

    0 ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์หรือไม่  

   –1 แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นไม่สามารถวัดไดต้รงตามจุดประสงค์ 

                   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

หัวข้อในการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ  

หมายเหตุ +1 0 -1 
1. สมรรถนะตัวเครื่อง            

1. ความง่ายต่อการใช้งานเครื่อง โดยภาพรวม     

2. ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากล าโพง     
3. ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากหูฟัง     

4. ความเร็วของเสียงที่ได้ยิน     

5. ง่ายต่อการชาร์จแบตเตอรี่     
6. ความเหมาะสมของต าแหน่งปุ่มกดเพ่ิมหรือลดเสียง     

7. ความเหมาะสมของต าแหน่งปุ่มเปิดใช้งาน     

8. ความเหมาะสมของ ปุ่มเปลี่ยนโหมดการท างาน     
9. ปุ่มกดบอกวันเดือนปีปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด     

10. ปุ่มกดสามารถบอกเวลาที่เป็นปัจจุบันได้เป็น
เสียงพูด 

    

11. ปุ่มกดสามารถบอกค่าอุณหภูมิปัจจุบันได้เป็น
เสียงพูด 

    

12. บันทึกเสียงตามบัตร RFID ได้โดยตัวเครื่องหรือ
อุปกรณ์เอง 

    

13. ลบการบันทึกที่ตัวบัตร RFID ได้อย่างอิสระ     

14. เพ่ิมการบันทึกบัตร RFID ได้อย่างอิสระเมื่อต้องการ     
2. โครงสร้างและการออกแบบ     
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หัวข้อในการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
หมายเหตุ +1 0 -1 

1. มีโครงสร้างที่แข็งแรง      

2. โครงสร้างที่มีน้ าหนักเบา     

3. มีชิ้นส่วนวัสดุ และอุปกรณ์ ทีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ครบถ้วน เช่น สวติซ์ปิดเปิด เป็นต้น 

    

4. การออกแบบตัวเครื่องเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน      
5. การออกแบบโครงสร้าง (ตัวเครื่อง ขนาด น้ าหนัก) 
เหมาะสมกับการใช้งานการ  

    

3. การใช้งาน     
1. มีวิธีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก     

2. มีคู่มือประกอบการใช้งานที่เข้าใจง่าย     
3. มีความปลอดภัยระหว่างการท างาน      

4. ไม่จ าเป็นต้องใช้ทีผู่้ช านาญ     

5. ไม่ต้องควบคุมการใช้เครื่องตลอดเวลา     
4. การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการบ ารุงรักษา     

1. น้ าหนักเบาเคลื่อนย้ายที่สะดวก      

2. ใช้พื้นที่น้อย ง่ายต่อการจัดเก็บ      
3. แข็งแรงทนทาน      

4. ง่ายต่อการบ ารุงรักษา      
5. มีค าแนะน าประกอบการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา      

5. ผลกระทบจากการท างาน     

1. ลดปัญหาด้านสุขภาพและสุขอนามัย     
2. ใช้เวลาที่เหลือไม่ต้องดูแลตลอด     

3. ลดปัญหาด้าน คนดูแลผู้ที่มีความบกพร่อง      

4. สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจ      

ความคิดเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 1.7 
แบบประเมินความสอดคล้อง 

ของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีความบกพร่องทางสายตา  
ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีความบกพร่องทางสายตา  
ที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น   

ค าชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินที่ปรากฏใน  

         แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีความบกพร่องทางสายตาที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้  

         มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

         โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรายการประเมินรายข้อ ดังนี้ 

  +1 รายการประเมินข้อนั้นวัดไดต้รงตามจุดประสงค์ทีต้่องการวัด    

    0 ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์หรือไม่  

   –1 แน่ใจว่ารายการประเมินข้อนั้นไม่สามารถวัดไดต้รงตามจุดประสงค์ 

                   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพการให้คะแนน 
 

 
หัวข้อในการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
หมายเหตุ +1 0 -1 

1. สมรรถนะตัวเครื่อง            

1. ความง่ายต่อการใช้งานเครื่อง อ่านฉลากยาฯ โดย
ภาพรวม 

    

2. ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากล าโพง     

3. ความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินจากหูฟัง     
4. ความเร็วของเสียงที่ได้ยิน     

5. ง่ายต่อการชาร์จแบตเตอรี่     

6. ความเหมาะสมของต าแหน่ง ปุ่มกดเพ่ิมหรือลด
เสียง 

    

7. ความเหมาะสมของต าแหน่ง ปุ่มเปิดใช้งาน     
8. ความเหมาะสมของ ปุ่มเปลี่ยนโหมดการท างาน     

9. ปุ่มกดบอกวันเดือนปีปัจจุบันได้เป็นเสียงพูด     

10. ปุ่มกดสามารถบอกเวลาที่เป็นปัจจุบันได้เป็น
เสียงพูด 

    

11. ปุ่มกดสามารถบอกค่าอุณหภูมิปัจจุบันได้เป็น
เสียงพูด 

    

12. บันทึกเสียงตามบัตร RFID ได้โดยตัวเครื่องหรือ
อุปกรณ์เอง 
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หัวข้อในการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
หมายเหตุ +1 0 -1 

13. ลบการบันทึกที่ตัวบัตร RFID ได้อย่างอิสระ     
14. เพ่ิมการบันทึกบัตร RFID ได้อย่างอิสระเมื่อ
ต้องการ 

    

2. โครงสร้างและการออกแบบ     
1. มีโครงสร้างที่แข็งแรง      

2. โครงสร้างที่มีน้ าหนักเบา     
3. มีชิ้นส่วนวัสดุ และอุปกรณ์ ทีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ครบถ้วน เช่น สวติซ์ปิดเปิด เป็นต้น 

    

4. การออกแบบตัวเครื่องเหมาะสมกับสภาพการใช้
งาน  

    

5. การออกแบบโครงสร้าง (ตัวเครื่อง ขนาด น้ าหนัก) 
เหมาะสมกับการใช้งานการ  

    

3. การใช้งาน     
1. มีวิธีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก     

2. มีคู่มือประกอบการใช้งานที่เข้าใจง่าย     

3. มีความปลอดภัยระหว่างการท างาน      
4. ไม่จ าเป็นต้องใช้ทีผู่้ช านาญ     

5. ไม่ต้องควบคุมการใช้เครื่องตลอดเวลา     

4. การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการบ ารุงรักษา     
1. น้ าหนักเบาเคลื่อนย้ายที่สะดวก      

2. ใช้พื้นที่น้อย ง่ายต่อการจัดเก็บ      
3. แข็งแรงทนทาน      

4. ง่ายต่อการบ ารุงรักษา      

5. มีค าแนะน าประกอบการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา      
5. ผลกระทบจากการท างาน     

1. ลดปัญหาด้านสุขภาพและสุขอนามัย     

2. ใช้เวลาที่เหลือไม่ต้องดูแลตลอด     
3. ลดปัญหาด้าน คนดูแลผู้ที่มีความบกพร่อง      

4. สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจ      
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ความคิดเห็นอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
    (......................................................) 

 ผู้ประเมิน  

 …..…/..…../…..…  



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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ล าดับ สถานศึกษา 
1 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง 

4 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

5 วิทยาลัยการอาชีพเทิง 
6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

7 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

8 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
9 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

10 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
11 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 

12 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 

13 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 
14 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

15 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 

16 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
17 วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล 

18 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

19 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
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ส่วนที่ 1  

การเผยแพร่ผลงานผ่านสถานศึกษาเครือข่าย 
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ภาคผนวก ซ 

การใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพรอ่งทางการมองเห็น 
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ภาพที่ 1  การเรียนรู้ในการใช้ ปุ่มกด อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

 

 

ภาพที่ 2 การทดสอบปุ่มกดในการบันทึกเสียง ที่คนตาดี ท าการบันทึกค่าไว้ 
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ภาพที่ 3 น าบัตรอาร์เอฟไอดี ไปติดไว้ที่วัตถุ ที่ต้องการ 
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รูปที่ 4 ท าการทดสอบการใช้งาน อ่านค่าจากอาร์เอฟไอดี ที่ติดที่กล่องบะหมี่ 

 

 

ภาพที่ 5 วัตถุท่ีใช้ในการติดตั้งเพ่ือใช้ในการทดสอบ 
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ภาพที่ 6 แนะน าการใช้งาน กับผู้ที่มีความพิการด้านสายผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

 

ภาพที่ 7 แนะน าการใช้งานเมื่อต้องการอ่านค่าจาก บัตรอาร์เอฟไอดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฌ 

การเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษา  

สื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ 1  

การเข้าร่วมแข่งขันสิงประดิษฐ์ทางการศึกษา  

ส่ือและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน ระดับชาติ 
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  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นครูที่ปรึกษา ระบบบริหารจัดการร้านซ่อม ออนไลน์ครบวงจร 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นคณะกรรมการตัดสินให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทท่ี 10 

สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว   

ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 4-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
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  เกียรติบัตรการฝึกอบรมโครงการ การออกแบบระบบควบคุมระยะไกล ส าหรับแผนกหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รุ่นที่ 3 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2551 
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ส่วนที่ 2  

การเข้าร่วมแข่งขันสิงประดิษฐ์ทางการศึกษา  

ส่ือและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน ระดับภาค 
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เกียรติบัตรครูเทคนิคร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองตรวจสอบยาส าหรับคนตาบอด สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 

สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชวีอนามัยได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558 
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เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นที่ปรึกษา เครื่องบันทึกและอ่านข้อมูลเสียง RFID วันที่ 23 

 



273 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 11  

โรงเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นครูผู้ควบคุมนักศึกษาเข้ารับการแข่งขันไมโครคอนโทรลเลอร์         

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการ

แข่งขับทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทด้านวัตกรรมซอฟแวร์  

และระบบสมองกลฝังตัว ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทด้านวัตกรรมซอฟแวร์  

และระบบสมองกลฝังตัว ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 
 

 1. เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นที่ปรึกษา เครื่องบันทึกและอ่านข้อมูลเสียง RFID วันที่ 23 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

  



278 
 

 เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ 

ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 



279 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้ เป็นครูที่ปรึกษา ทีมข้าวหอมมะลิ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด           

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) รอบคัดเลือก                      

 ประจ าปีการศึกษา 2558   ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  

การเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษา  

ส่ือและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน ระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 



281 
 

1. เกียรติบัตรฉบับนี้เพ่ือแสดงว่าสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทที่ 6  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชวีอนามัย วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 
 

เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้สร้าง เครื่องบันทึกและอ่านข้อมูลเสียง RFID  

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 
 

 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทด้านวัตกรรมซอฟแวร์  

และระบบสมองกลฝังตัว ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



284 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 4  

เพิ่มประสิทธิภาพไม้ดูดฝุ่นด้วยการเปลี่ยนพลังกลเป็นไฟฟ้า  

ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 



285 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้สร้าง ชุดการพัฒนาผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ าประปา   

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นที่ปรึกษา  smart pharmacy เภสัชกรอัจฉริยะ 

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 
 

เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นที่ปรึกษา โรงเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะ 

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



288 
 

 เกียรติบัตร ฉบับนี้เพ่ือแสดงว่าได้รับคัดเลือกเป็นครูที่ปรึกษาดีเด่น ประเภท ติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษา จนจบ

การศึกษา ตังแต่ระดับชั้น ปวช. 1 ปีการศึกษา 2556 ถึง ระดับชั้น ปวช.3                          

ปีการศึกษา 2558 ระดับเหรียญทองแดง ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นคณะกรรมการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฌ 

การเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษา  

สื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  

การเข้าร่วมแข่งขันสิงประดิษฐ์ทางการศึกษา  

ส่ือและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน ระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นครูที่ปรึกษา ระบบบริหารจัดการร้านซ่อม ออนไลน์ครบวงจร 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 



267 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นคณะกรรมการตัดสินให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทท่ี 10 

สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว   

ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา วันที่ 4-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 
 

  เกียรติบัตรการฝึกอบรมโครงการ การออกแบบระบบควบคุมระยะไกล ส าหรับแผนกหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รุ่นที่ 3 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2  

การเข้าร่วมแข่งขันสิงประดิษฐ์ทางการศึกษา  

ส่ือและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน ระดับภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 
 

 

เกียรติบัตรครูเทคนิคร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองตรวจสอบยาส าหรับคนตาบอด สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 

สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชวีอนามัยได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 



272 
 

เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นที่ปรึกษา เครื่องบันทึกและอ่านข้อมูลเสียง RFID วันที่ 23 

 



273 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 11  

โรงเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นครูผู้ควบคุมนักศึกษาเข้ารับการแข่งขันไมโครคอนโทรลเลอร์         

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการ

แข่งขับทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทด้านวัตกรรมซอฟแวร์  

และระบบสมองกลฝังตัว ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทด้านวัตกรรมซอฟแวร์  

และระบบสมองกลฝังตัว ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 
 

 1. เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นที่ปรึกษา เครื่องบันทึกและอ่านข้อมูลเสียง RFID วันที่ 23 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

  



278 
 

 เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ 

ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 



279 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้ เป็นครูที่ปรึกษา ทีมข้าวหอมมะลิ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด           

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) รอบคัดเลือก                      

 ประจ าปีการศึกษา 2558   ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  

การเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษา  

ส่ือและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน ระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 



281 
 

1. เกียรติบัตรฉบับนี้เพ่ือแสดงว่าสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทที่ 6  

สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชวีอนามัย วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 
 

เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้สร้าง เครื่องบันทึกและอ่านข้อมูลเสียง RFID  

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 
 

 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทด้านวัตกรรมซอฟแวร์  

และระบบสมองกลฝังตัว ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



284 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 4  

เพิ่มประสิทธิภาพไม้ดูดฝุ่นด้วยการเปลี่ยนพลังกลเป็นไฟฟ้า  

ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 



285 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้สร้าง ชุดการพัฒนาผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ าประปา   

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นที่ปรึกษา  smart pharmacy เภสัชกรอัจฉริยะ 

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 
 

เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นที่ปรึกษา โรงเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะ 

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



288 
 

 เกียรติบัตร ฉบับนี้เพ่ือแสดงว่าได้รับคัดเลือกเป็นครูที่ปรึกษาดีเด่น ประเภท ติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษา จนจบ

การศึกษา ตังแต่ระดับชั้น ปวช. 1 ปีการศึกษา 2556 ถึง ระดับชั้น ปวช.3                          

ปีการศึกษา 2558 ระดับเหรียญทองแดง ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 
 

  เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าได้เป็นคณะกรรมการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

 

 
 



ประวัติย่อ  
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