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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาต้นแบบหุ่นกล่องกระดาษเพื่อส่งเสริมการเรียนเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีหุ่น งานวิจัยนี้เป็นแนวทางให้ผู้สนใจสามารถพัฒนาหุ่นได้ด้วยตนเอง ในรูปแบบต่าง ๆ
โดยมีเค้าโครงตัว หุ่นมาจากงานวิจัยนี้ โดยใช้บอร์ดโนดเอ็มซียู (NodeMCU) เป็นบอร์ดพัฒนาการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ซึ่งสามารถออกแบบและพัฒนาให้สามารถใช้งานได้จริง ในการตรวจจับ
ก๊ า ซและกลุ่ ม ควั น แบบง่ า ย ๆ โดยสามารถพั ฒ นาและประกอบหุ่ น และเขี ย นโปรแกรม
โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบหุ่นกล่องกระดาษเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ
หุ่นยนต์ของนักศึกษากลุ่มเรียนรู้ และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทางานของหุ่นยนต์ต้นแบบ
ซึ่งได้ผลการทดลองดังนี้ 1) สามารถออกแบบและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์โดยใช้กล่องกระดาษได้ดี
โดยมีผลในการประเมินทั้ง 5 ด้าน ได้ผลโดยรวมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเฉลี่ย
ที่ 0.73 อยู่ ในระดับ ดี และ 2) นั กศึกษากลุ มเรียนรู้ จานวน 18 คนมี ความพึงพอใจเฉลี่ ยที่ 3.79
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยที่ 0.64 อยู่ในระดับดี และ 3) การทดลองตัวจับก๊าซและควันโดยใช้
ก๊าซจากไฟแช็ค ทาการทดลอง 10 ครั้ง หน่วยที่วัดได้คือ ppm ได้ค่าเฉลี่ยรวมของก๊าซที่ตรวจวัดได้
คือ 412.2 ppm ซึง่ หุ่นสามารถแสดงผลออกทางจอภาพได้ตามคาสั่งของโปรแกรมอยู่ในระดับดี
คาสาคัญ: หุ่นกล่องกระดาษ, เครื่องมือพัฒนา, หุ่นเพื่อการศึกษา
Abstract
The aim of this research was to design, develop, and evaluate the performance
of cardboard prototypes to promote learning in robotic technology. This research
sought to provide a way for interested parties to develop their own robots in various
forms. The programming board “NodeMCU” using C language and able to be designed
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and developed for use in the detection of gas and smoke, was used in this research.
This research had 3 objectives: 1) to design and develop a robot prototype; 2) to assess
the participants’ ( n = 18) satisfaction with the robot prototype design and their
development; and 3) to assess the performance of the prototype robot. The results
of the experiment are as follows: 1) assessment in 5 areas of the design and
development of the robot prototype using cardboard showed a good level ( 4. 23/ 5,
standard deviation = 0. 73) ; 2) assessment of the participants’ satisfaction showed a
good level ( 3. 79/ 5, standard deviation = 0. 64) ; and 3) the prototype robot could
display output from the screen according to the instructions of the program at a good
level: the gas and smoke detector using gas from the lighter was performed 10 times
with the unit measured in part per million (ppm)- average of the gas was 412.2 ppm.
Keywords: Cardboard, Tool kits, Educational Robot
1. บทนา
หุ่ น ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ เป็ น ผู้ ช่ ว ยคอยท างานให้ ม นุ ษ ย์ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น หุ่ น เข้ า มาท างาน
แทนมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแนวคิดและการพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีด้านหุ่นนี้ อาจทาให้ชีวิตมนุษย์
มีการเปลี่ยนแปลง ในอดีต หุ่นได้ถูกวางรูปแบบให้เป็นเครื่องจักรที่สามารถคิดเองได้ และสามารถ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี คนส่ ว นใหญ่ จะเห็ น หุ่ น ในลั ก ษณะ
ของเครื่ อ งจั ก รกลที่ มี รู ป ร่ า งคล้ า ยสิ่ ง มี ชี วิ ต เช่ น คน หรื อ สั ต ว์ ต่ า ง ๆ แต่ ใ นความเป็ น จริ ง แล้ ว
หุ่นสามารถมีรูปร่างได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานนั่นเอง (Krungsri Guru, 2020)
ไอบี เอ็ม (IBM) ได้ส ร้ างหุ่ น โอเพนซอร์ส (open source) ที่มีชื่อว่า TJBot (Maker Kits,
2016) โดยสร้ า งจากกล่ อ งกระดาษ หรื อ 3D printer โดย ไอบี เ อ็ ม เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ส นใจพั ฒ นา
โปรแกรมเพื่ อ ควบคุ ม หุ่ น เบื้ อ งต้ น สามารถดาวน์ โ หลดโครงสร้ า ง หรื อ ซื้ อ ชุ ด เครื่ อ งมื อ TJBot
จาก ไอบีเอ็มเพื่อนาไปพัฒนาการเขียนโปรแกรมควบคุม หุ่นด้วยตนเองได้ ซีซาร์ วัลเดเวล์ และคณะ
(Vandevelde, C. et al., 2016) ได้ทาการออกแบบและพัฒนาหุ่นขนาดเล็กด้วยตัวเอง โดยทาการทดสอบ
และสร้างหุ่นและทาการแข่งขัน หุ่น ในรูปแบบหุ่นดับเพลิง ในประเทศไทยมีการจัดการแข่งขัน หุ่น
ทั้งระดับ อุดมศึกษาและมัธ ยมศึ ก ษาเกิดขึ้น มากมาย เช่น การแข่งขัน หุ่ น แกรมมาโก้ แต่ หุ่ น ที่ใ ช้
ในการแข่งขันมีราคาแพงไม่เหมาะสาหรับผู้เริ่มต้นที่สนใจในการสร้างหุ่นด้วยต้นเอง และหุ่นแต่ละตัว
ทาหน้าที่ได้ไม่หลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของหุ่นและผู้เริ่มต้น เช่น นักเรียน นักศึกษา ที่อยากพัฒนาหุ่น
ไม่รู้จะเริ่มพัฒนาหุ่นอย่างไร อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้าง จึงเป็นปัญหาสาหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการพัฒนาหุ่น
ด้วยต้นเอง
จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบหุ่นจากกล่องกระดาษ
โดยตัวหุ่นถูกสร้างจากกล่องกระดาษที่มีราคาถูก และใช้บอร์ดโนดเอ็มซียู (NodeMCU) เป็นบอร์ด
ซึ่งสามารถทางานได้หลากหลายและพัฒนาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้น
ส าหรั บ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาและผู้ ส นใจในด้ า นเทคโนโลยี หุ่ น สามารถต่ อ ยอดพั ฒ นาเป็ น หุ่ น ยนต์
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ได้ ด้ ว ยตั ว เอง เช่ น หุ่ น ตรวจจั บ ฝุ่ น PM 2.5, หุ่ น ตรวจจั บ ความชื้ น ในอากาศ
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และหุ่ น ตรวจจั บ ควั น ไฟ ฯลฯ ซึ่ ง เหมาะส าหรั บ การเรี ย นรู้ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น และเป็ น การพั ฒ นา
ด้านเทคโนโลยีหุ่นได้ในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาต้ น แบบต้ น แบบหุ่ น กล่ อ งกระดาษเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีหุ่น
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ของนักศึ ก ษา
กลุ่มเรียนรู้
2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทางานของหุ่นยนต์ต้นแบบ
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบหุ่นกล่องกระดาษสาหรับ นักเรียนนักศึกษา มีรายละเอียด
และขั้น ตอนในการดาเนิ น งาน โดยใช้ตามหลั กวงจรพัฒ นาระบบ (Systems development life
cycle – SDLC) มี ขั้ น ตอนทั้ ง หมด 7 ขั้ น ตอน แต่ ผู้ วิ จั ย ได้ ตั ดขั้ น ตอนที่ มี ก ารซ้ าซ้ อ นบางขั้ นตอน
ให้เป็นขั้นตอนเดียวกัน โดยเหลือขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน และมีกรอบแนวคิดงานวิจัยดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
3.1 ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการสร้างหุ่น
และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ ที่นามาใช้ใน
การออกแบบและสร้างสร้างหุ่น และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาพัฒนาต้นแบบหุ่น
2) ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ
(1) นั ก ศึ ก ษา คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จานวน 18 คน
(2) กลุ่ มผู้ เชี่ย วชาญ เป็นผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ หุ่ น หรือที่เกี่ยวข้องจานวน 5 คน
โดยมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
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3.2 ขั้นการออกแบบ (Design)
1) การออกแบบหุ่น ได้ทาการออกแบบตัวหุ่นจากกล่องกระดาษ โดยมีโครงสร้างดังนี้

ภาพที่ 2 ส่วนหัวของหุ่น

(ก) ล้อด้านซ้าย
ภาพที่ 3 ส่วนล้อด้านซ้ายและด้านขวาของหุ่น

(ข) ล้อด้านขวา

(ก) ส่วนฐานของหุ่น
ภาพที่ 4 ส่วนฐานและตัวยึดจับบอร์ดของหุ่น

(ข) ตัวยึดจับบอร์ด
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จากภาพข้างบนจะเห็นว่าเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ภายนอก ซึ่งสามารถใช้กล่องกระดาษ
มาตัดตามแม่แบบแล้วขึ้นรูป หุ่นได้เหมือนในภาพที่ 5 ในขั้นตอนการออกแบบนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบหุ่น
ให้มีหน้าตาเป็นมิตร เข้าถึงง่าย มีหน้าจอแสดงผลเพื่อให้สามารถโต้ตอบกับผู้พัฒนาได้ โดยใช้หลักการ
เบื้องต้นในการพัฒนาหุ่น เช่น สมอง หน้าตา ขา เป็นต้น และออกแบบให้มีความยืดหยุ่นที่ผู้พัฒนา
สามารถปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ หุ่นได้ด้วยตัวเอง เช่น การเพิ่มล้อ เปลี่ยน เซนเซอร์ ให้เหมาะกับงาน
ที่ผู้พัฒนาต้องการให้ทางานได้

ภาพที่ 5 หุ่นในมุมมอง 3 มิติ
2) การออกแบบวงจร โดยมีมีวงจรต่าง ๆ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ผังวงจรของหุ่นกล่องกระดาษ
จากภาพที่ 6 ใช้บอร์ดวงจรโนดเอ็มซียู ชื่อ ESP32 WiFi Bluetooth ซึ่งใช้ภาษาซีใ นการ
เขียนโปรแกรมควบคุมวงจรเบื้องต้น และสามารถเชื่อมต่อด้วย ไวไฟ และบลูทูธ ทาให้สามารถเขียน
โปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อไปยังคลาวด์ (Cloud) ได้ ตัว หุ่น จะมีหน้าตาโดยใช้ LCD ซึ่งสามารถแสดง
ตัวอักษรได้ 2 บรรทัด ทั้งหมด 16 ตัวอักษร และมี เซนเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อไว้สาหรับเขียนโปรแกรม
อยู่ 2 ตัว คือเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับก๊าซและควัน และเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับความชื้น ซึ่งเซนเซอร์
ทั้ง 2 ตัวนี้สามารถสลับเปลี่ยนให้ หุ่นได้ โดยการต่อวงจรเข้ากับบอร์ด หรือผู้สนใจมีความเชี่ยวชาญ
จนสามารถพัฒนาหุ่นได้ด้วยตัวเอง สามารถเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวอื่นเข้ามาพัฒนาทาให้มีความยืดหยุ่น
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มากยิ่งขึ้น โดยในงานวิจัยนี้ได้สร้างต้นแบบหุ่น ให้เป็นตัวจับควันไฟและตรวจจับความชื้นแบบง่าย ๆ
ให้ผู้เริ่มต้นสนใจ หรือนักเรียน และนักศึกษาสามารถสร้างตามได้ด้วยตนเอง
3.3 ขั้ น การพั ฒ นา (Development) ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ท ดลองท าการสร้ า งตั ว ต้ น แบบ
โดยสร้างตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ได้ดังภาพที่ 7 โดยมีขั้นตอนการพัฒนาการทดสอบ (Try out)
มี 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ 1) ออกแบบส่วนหัวของหุ่นและหน้าตาให้มีความเป็นมิตร โดยวัดให้มีขนาด
ในการรองรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จอภาพ, ที่ตรวจจับควัน 2) ออกแบบในส่วนฐานและตัวยึดจับบอร์ด
เพื่อให้ สามารถใส่ บ อร์ ดวงจรและสายไฟต่ าง ๆ ได้ และ 3) ออกแบบส่ ว นล้ อ ซึ่ง เป็น ตัว ประสาน
ระหว่างหัวและฐานของหุ่นเอาไว้ด้วยกัน

ภาพที่ 7 ตัวต้นแบบหุ่น
3.4 ขั้น การทดลอง (Implementation) ทาการทดลองกับกลุ่ มเป้าหมายจานวน 18 คน
คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง มีวิธีการทดลองดังนี้ 1) ให้กลุ่มเป้าหมายทดลองสร้างหุ่นต้นแบบตามวิธีและตัวอย่างที่มอบให้
2) กลุ่มเป้าหมายทดสอบหุ่นเบื้องต้นโดยการเขียนคาสั่งควบคุมหุ่น 3) กลุ่มเป้าหมายลองปรับเปลี่ยน
โค๊ดตามโจทย์ที่ตั้งไว้ และดูการทางานของหุ่นยนต์ในหน้าจอแสดงข้อความว่าสามารถแสดงคาสั่งได้
ถูกต้อง 4) กลุ่มเป้าหมายทาแบบประเมินประสิทธิ ภาพและความพึงพอใจในการสร้างและใช้ งานหุ่น
5) นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 6) สรุปผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
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(ก) ทดลองสร้างหุ่นจากกล่องกระดาษ

(ข) ทดสอบเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นจากกล่องกระดาษเบื้องต้น

ภาพที่ 8 การทดลองสร้างและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นเบื้องต้น
3.5 ขั้ น การประเมิ น ผล (Evaluation) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพต้ น แบบหุ่ น แบ่ ง กลุ่ ม
ผู้ประเมินเป็น 2 กลุ่มโดย 1) ผู้เชี่ยวชาญและ 2) กลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ด้ า นการออกแบบและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพต้ น แบบหุ่ น มี ขั้ น ตอนดั ง นี้ 1) ผู้ เ ชี่ ย วชาญทดสอบ
ประสิ ทธิภ าพของหุ่ น ว่าสามารถท าตามคาสั่ งเบื้อ งต้ นได้ห รื อ ไม่ 2) ผู้ เชี่ยวชาญทาแบบประเมิ น
ประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ โดยประเมิน 5 ด้านดังนี้ 1) ด้านการออกแบบเฉลี่ยรวม 2) ด้านชิ้นงาน
ภาพรวมเฉลี่ ย รวม 3) ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเฉลี่ ย รวม 4) ด้ า นการใช้ ง านเฉลี่ ย รวม
และ 5) ด้านระดับความคุ้มค่าเฉลี่ยรวม และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาประเมิน ความพึงพอใจภาพรวม
ของต้นแบบหุ่นหลังจากทาการสร้างแล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล
4. ผลการวิจัย
4.1 ออกแบบและพั ฒ นาต้ น แบบต้ น แบบหุ่ น กล่ อ งกระดาษเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบหุ่นกล่องกระดาษ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีหุ่น ซึ่งจากการทดลองกลุ่มตัวอย่างสามารถสร้างตามที่ผู้วิจัยออกแบบได้ด้วยต้นเอง
และสามารถเขียนคาสั่งได้ โดยคาสั่งที่กลุ่มตัวอย่างเขียนเพื่อการตรวจจับ ก๊าซ ควัน และความชื้น
ซึ่งจากผลการทดสอบหุ่นสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4.2 ประเมิ น ความพึ ง พอใจในการออกแบบและพั ฒ นาต้ น แบบหุ่ น ยนต์ ข องนั ก ศึ ก ษา
กลุ่มเรียนรู้
ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ในการทดสอบหาความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ภาพรวม ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จานวน 18 คน ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวม
รายการประเมิน
ภาพรวมของหุ่น
1. รูปร่างของหุ่น
2. สีของหุ่น
3. วัสดุมีความแข็งแรง
4. การทางานน่าสนใจ
5. ชนิดของอุปกรณ์และเซนเซอร์เหมาะสม
6. อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางานได้ถูกต้อง
7. ความยากง่ายในการประกอบ
8. ความยากง่ายในการเขียนโปรแกรม
9. ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ง่าย
10. ความพึงพอใจโดยรวม
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม

x

S.D.

ค่าผลแปร

3.56
3.44
3.33
4.00
4.06
4.17
3.67
3.78
3.83
4.11
3.79

0.51
0.71
0.59
0.59
0.80
0.62
0.59
0.73
0.61
0.68
0.64

ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.3 ประเมินประสิทธิภาพการทางานของหุ่นยนต์ต้นแบบ
1) ผลการประเมิ น ด้ า นการออกแบบและประสิ ท ธิ ภ าพของหุ่ น โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้ ว ยวิ ธี ก ารใช้ แ บบสอบถามจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน ซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ใ นการเขี ย น
โปรแกรมควบคุมหุ่น 5 ปีขึ้นไป ได้ผลการทดลอง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านการออกแบบและประสิทธิภาพของต้นแบบหุ่นโดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
S.D.
ค่าผลแปร
x
1. ด้านการออกแบบเฉลี่ยรวม
3.87
0.44
ดี
2. ด้านชิ้นงานภาพรวมเฉลี่ยรวม
4.09
0.76
ดี
3. ด้านประสิทธิภาพการทางานเฉลี่ยรวม
4.05
0.87
ดี
4. ด้านการใช้งานเฉลี่ยรวม
4.47
0.78
ดี
5. ด้านระดับความคุ้มค่าเฉลี่ยรวม
4.67
0.82
ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.23
0.73
ดี
2) การทดสอบประสิ ทธิภ าพด้ านการท างานตามค าสั่ งที่ พัฒ นาในการตรวจจั บ ก๊ า ซ
และควัน โดยก๊าซที่ใช้เป็นก๊าซไฟแช็ค (GAS LIGHTER) ทาการทดลองทั้งหมด 10 ครั้ง ระยะห่าง
ในการปล่อยก๊าซจากจุดปล่อยถึงตัวหุ่น 30 เซนติเมตร หน่วยที่วัดได้คือ ppm ได้ผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพด้านการทางานตามคาสั่งที่พัฒนาจานวน 10 ครั้ง
ทดสอบ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
ผลที่ได้ 350 380 345 450 400 450 500 387 440
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10
420

5. สรุปผลและการอภิปรายผล
5.1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ จากการที่ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการออกแบบและพัฒนา
ชุดเครื่องมือหุ่นกล่องกระดาษ 2 ข้อ ดังนี้
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบต้นแบบหุ่นกล่องกระดาษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้ า นเทคโนโลยี หุ่ น หลั ง จากการด าเนิ น การได้ หุ่ น รวมทั้ งหมด 8 ตั ว สามารถท างานได้ ส มบูรณ์
และถูกต้องสามารถทางานตามคาสั่งโปรแกรมได้ และนักเรี่ยนนักศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรมคาสั่ง
ในการควบคุมหุ่นได้ด้วยตนเอง
2) เพื่อประเมิน ความพึงพอใจและประสิ ทธิภ าพการท างานของหุ่ น ต้นแบบ ผลการ
ประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ดังนี้ 1) การประเมินความพึงพอใจภาพรวมของหุ่น โดยนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จานวน 18 คน
2) การประเมินด้านการออกแบบและประสิทธิภาพของต้นแบบหุ่นโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์
ในการเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม หุ่ น 5 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 5 คน และ 3) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การทางานของหุ่นต้นแบบตามคาสั่งโปรแกรมในการทดลองตัวจับก๊าซและควันโดยใช้ก๊าซจากไฟแช็ค
ทาการทดลอง 10 ครั้ง
(1) การประเมินความพึงพอใจภาพรวมของหุ่นโดยกลุ่มตัวอย่างข้างต้น จานวน 18 คน
พบว่ามีความคิดเห็นโดยรวม แปรผลได้ว่ามีคุณภาพดี ค่าเฉลี่ย 3.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าสูงสุด คือ อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางานได้ถูกต้องซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 แปรผลได้ว่า
มีคุณภาพดี ลาดับที่ 2 คือ ความพึงพอใจโดยรวม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 แปรผลได้ว่ามีคุณภาพดี
และลาดับที่มีค่าต่าสุด คือ วัสดุมีความแข็งแรง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 แปรผลได้ว่ามีคุ ณ ภาพ
ปานกลาง และลาดับที่มีค่าต่าสุดลองลงมา คือ สีของหุ่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.44 แปรผลได้ว่า
มีคุณภาพปานกลาง ทาให้สามารถสรุปผลได้ว่าตัวหุ่นและเซนเซอร์สามารถทางานได้จริง ตามคาสั่งที่
พัฒนาด้วยภาษาซี แต่ตัววัสดุอุปกรณ์ของหุ่นไม่มีความแข็งแรงและสีไม่สวยงามเนื่องจากหุ่นใช้กล่อง
กระดาษในการสร้ า ง และสี ข องหุ่ น อ้ า งอิ ง ตามกล่ อ งกระดาษที่ ใ ช้ ท าให้ หุ่ น ไม่ มี ค วามสวยงาม
ซึ่งจากผลการทดลองที่ได้นี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาหุ่นต่อไปในอนาคต โดยเปลี่ยนตัววัสดุในการ
สร้างหุ่นให้มีความคงทนมากกว่ากล่องกระดาษแต่ยังอยู่ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป
(2) การประเมินด้านการออกแบบและประสิทธิภาพของต้นแบบหุ่นโดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบกาณ์ในการออกแบบหรือเขียนโปรแกรมควบคุม หุ่นมีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า
5 ปีขึ้นไป จานวน 5 ท่าน ทาการประเมินประสิ ทธิภ าพทั้งหมด 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน
แปรผลได้ ว่ า มี คุ ณ ภาพดี มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 4.23 เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะด้ า นพบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า สู ง สุ ด
คือ ด้านความคุ้มค่าซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 แปรผลได้ว่ามีคุณภาพดีมาก ลาดับที่ 2 คือ ด้า นการใช้
งานซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 แปรผลได้ว่ามีคุณภาพดี และลาดับที่มีค่าต่าสุด คือ ด้านการออกแบบ
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 แปรผลได้ว่ามีคุณภาพดี สามารถสรุปได้ว่าตัวหุ่นมีประสิทธิภาพสามารถใช้
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งานได้จริง และมีความคุ้มค่าต่อการพัฒนาเพราะวัสดุที่ใช้มีราคาถูกหาได้ง่าย ตัวบอร์ดและเซนเซอร์
ต่ า ง ๆ สามารถซื้ อ ได้ ต ามเว็ บ ไซต์ และร้ า นค้ า ทั่ ว ไป แต่ ก ารออกแบบหุ่ น ความคงทนของวัส ดุ
และความสวยงามยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ซึ่งสามารถนาผลการทดลองนี้ มาปรับปรุงพัฒ นา
และต่อยอดหุ่นได้ในอนาคต
(3) การประเมินประสิทธิภาพการทางานของหุ่นต้นแบบตามคาสั่งโปรแกรม ในการทดลอง
ตั ว จั บ ก๊ า ซและควั น โดยใช้ ก๊ า ซจากไฟแช็ ค ท าการทดลอง 10 ครั้ ง ระยะห่ า งในการปล่ อ ยก๊ า ซ
จากจุดปล่อยถึงตัว หุ่น 1 ไม้บรรทัดหรือ 30 เซนติเมตร หน่วยที่วัดได้คือ Part Per Million (ppm)
ได้ ค่ า เฉลี่ ย รวมของก๊ า ซที่ ต รวจวั ด ได้ คื อ 412.2 ppm ซึ่ ง หุ่ น สามารถแสดงผลออกทางจอภาพ
ได้ตามคาสั่งของโปรแกรม และในการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ในด้านประสิทธิภาพ
การทางานเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.05 และด้านการใช้งานเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47 แปรผลได้ว่ามีคุณภาพดี
ดั้งนั้นตัวหุ่นต้นแบบสามารถทางานได้จริงตามคาสั่งของโปรแกรมที่เขียนควบคุมอยู่ในระดับดี
5.2 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
นั ก วิ จั ย ใน ไอบี เ อ็ ม (IBM) ได้ ท าการพั ฒ นาหุ่ น ที่ ชื่ อ ว่ า TJbot (Maker Kits, 2016)
เป็ น หุ่ น เพื่อการเรี ย นการสอนให้ ผู้ ส นใจพัฒ นาการเขียนโปรแกรมควบคุ ม หุ่ น เบื้ องต้น ซึ่งตัว หุ่ น
สามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาไปได้หลายทางเช่น หุ่นควบคุมสภาพอากาศ หุ่นตรวจจับการเคลื่อนไหว
ฯลฯ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับงานวิจัย ของเราที่ได้ทาการพัฒนาหุ่นจากกล่องกระดาษ โดยตัวบอร์ด
และภาษาที่ใช้ในการพัฒ นาหุ่ น มี ความแตกต่ างกัน ขึ้นอยู่กับระบบการเรียนการสอนของแต่ ล ะ
ประเทศ และยั ง มี ง านวิ จั ย ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น อี ก สองงาน โดยงานวิ จั ย แรกเป็ น ของ ซาร์ วั ล เดเวล์
และคณะ (Vandevelde, C. et al., 2016) ได้ทาการออกแบบและพัฒนาหุ่นซึ่งสามารถประกอบด้วย
ตัวเองเพื่อการศึกษา และเป็นหุ่นราคาถูกที่มีขนาดเล็ก โดยผลที่ได้เป็นที่พึงพอใจต่อผู้ใช้งานและเป็น
ก้าวแรกในการสร้างหุ่นเพื่อการศึกษาที่มีราคาถูก และงานวิจัยของ เอมี (Eguchi, A., 2014) ได้นาหุ่น
เข้ามาช่วยในการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับเด็กในด้านการคิดคานวณการเข้ารหัสและด้านวิศวกรรม
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นประกอบของการเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบสเต็ ม (STEM Learning) โดยเน้ น การบู ร ณาการ
วิทยาการหุ่นเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสาหรับนักเรียนมัธยม ในประเทศ
ไทยมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการควบคุม หุ่นโดยผ่านการสื่อสารไร้สาย (Kadthaisong, N.
et al., 2016) แต่ในด้านการศึกษาหรือการพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้วิทยาการหุ่นเข้ามาบูรณาการ
เป็ น เครื่ องมือการเรี ย นรู้ มีงานวิจั ยเกิดขึ้นน้อย ซึ่งในงานวิจัย นี้ ถือเป็นงานวิจัย ใหม่ที่ทาเกี่ ย วกั บ
การเรียนการสอนโดยตรง และยังสามารถนามาพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต ในเรื่องของวัส ดุที่ ใช้
ในการสร้างหุ่น สามารถพัฒนาให้มีความคงทนได้ดีกว่ากล่องกระดาษและเซนเซอร์ต่าง ๆ ที่สามารถ
นามาใส่ประกอบเพิม่ เติมได้ เช่น กล้องดวงตาหุ่น ล้อ และแขนจักรกล ฯลฯ ซึ่งทาให้นักเรียนนักศึกษา
ได้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตนเอง ตามหลักการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0
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