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สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง “เครื่ องวัดความพึงพอใจ” เป็ นงานวิจยั เชิ งทดลอง มี จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครื่ องวัดความพึงพอใจ
แทนการประเมินความพึงพอใจแบบใช้กระดาษ ออกแบบโดยใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC เป็ นชุดควบคุมในการ
รับค่าจากปุ่ มกด 5 ระดับความพึงพอใจ โดยมีการส่ งวันที่ เวลา จากวงจรฐานเวลา ( RTC) ไปเก็บไว้ในหน่ วยความจา
EEPROM ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการโอนถ่ายข้อมูลไปยังโปรแกรมวิเคราะห์ความพึงพอใจ แล้วแสดงผลค่าคะแนน
วันที่ และเวลาของผูถ้ ูกประเมินในรู ปแบบของกราฟ ซึ่ งจะมีผูด้ ูแลระบบทาหน้าที่ เพิ่มผูถ้ ูกประเมิน โอนถ่ายข้อมูล และ
วิเคราะห์ขอ้ มูล จากการทดลองหาความถูกต้องในการทางานของเครื่ องวัดความพึงพอใจ จานวน 2 เครื่ อง ทาการวัดความ
พึงพอใจเปรี ยบเทียบกับตารางสมมติ เครื่ องละ 30 ครั้ง พบว่าเครื่ องวัดความพึงพอใจมีความถูกต้องในการทางานเป็ น 100%
1. บทนา
ปั จ จุ บั น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร มี ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
ชีวิตประจาวันของมนุษย์มาก การเช่าที่พกั หรื อโรงแรม
หรื อแม้กระทั้งธุ รกรรมทางการเงิ น ก็ จะมี ผูใ้ ห้บ ริ การ
หลากหลายรู ปแบบ ทั้ง มี ค่า ใช้จ่ าย และไม่มี ค่ าใช้จ่ า ย
รวมไปถึ ง ผูท้ ี่ ใ ห้บ ริ การที่ สามารถท าให้ ผูใ้ ช้บ ริ การมี
ความพึงพอใจ ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะใช้เกณฑ์วดั ระดับความ
พึงพอใจของลูกค้า โดยการกรอกแบบสอบถาม หรื อ ใบ
ประเมิน ตามเกณฑ์ของบริ ษทั ที่ให้บริ การ ซึ่ งการกรอก
แบบสอบถามอาจท าให้ผูใ้ ช้บริ ก ารมี ค วามไม่ สะดวก
หรื อเสี ยเวลาได้ซ่ ึงเป็ นการสิ้ นเปลืองทรัพยากร กระดาษ
โดยไม่จาเป็ น
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จดั ทาโครงการวิจยั
เรื่ อง เครื่ องวัดความพึงพอใจ โดยการ จัดทาชุดรับข้อมูล
จาก ปุ่ มกด เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ไปเก็ บ ไว้ใ นส่ ว นของ
หน่ วยความจ า ที่ สามารถโอนถ่ า ยไปยั ง เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ได้ในภายหลัง โดยติดต่อสื่ อสารทาง USB
มี ก ารแสดงผลผ่ า น LCD ส่ ว นชุ ด ควบคุ ม จะใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตัวควบคุ มการทางาน และ
โปรแกรมที่ ใ ช้ บ นคอมพิ ว เตอร์ ถู ก เขี ย นขึ้ นมาจาก
โปรแกรม Delphi (เดลไฟ)
2. โครงสร้ างของระบบ
หลักการทางานของเครื่ องวัดความพึงพอใจประกอบ
ไปด้วย Microcontroller , RTC , LCD Module ,
EEPROM

รู ปที่ 2.1 โครงสร้างของระบบเครื่ องวัดความพึงพอใจ
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2.1 การออกแบบ
2.1.1 ใช้ชุดบอร์ดสาเร็ จไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
18F8722
วงจรควบคุ มโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ น
การออกแบบเพื่ อ ใช้ ง านได้ ง่ า ยและสะดวกโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มี ห น้า ที่ ก ารประมวลผลเพื่ อ
ควบคุมวงจรและควบคุ มเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยต้องมี
การเขียนโปรแกรมควบคู่ดว้ ยซึ่ งมีลกั ษณะการต่อวงจร
ใช้งานดังรู ป

รู ปที่ 2.2 แสดงการต่อใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์

รู ปที่ 2.3 แสดงการต่อใช้งานวงจรไดร์เวอร์ MAX232
2.1.2 LCD Module

2.1.3 วงจร RTC DS1307 และ วงจร EEPROM
24LC512
2.1.3.1 RTC ทาหน้าที่ เป็ นปฏิทินวันที่และเวลา
เพื่อเป็ น ฐานวันเวลาให้กบั ระบบใช้ไอซี เบอร์ DS1307
เป็ น นาฬิกาแบบดิ จิตอล มีถ่านสารองป้ องกันการหยุด
เดินกรณี ไฟดับ ติดต่อสื่ อสารแบบ I2C ทางานที่ ไฟ 5 V
มีหน่วยความจา 56 ไบท์การต่อการใช้งานดังรู ป 2.5

รู ปที่ 2.5 แสดงการต่อใช้งานวงจร RTC DS1307
2.1.3.2 EEPROM ทาหน้าที่ บนั ทึ กวันเวลาและ
ข้อมูลเพื่อให้สามารถดูขอ้ มูลย้อนหลังได้ ใช้ไอซี เบอร์
24LC512 เป็ นหน่วยความจาแบบ EEPROM ขนาด 64
kbyte จาข้อมู ลได้แม้ไฟดับติ ดต่อสื่ อสารแบบ I2C
ทางานที่ไฟ 5 V การต่อใช้งานดังรู ป 2.6

รู ปที่ 2.6 วงจร EEPROM 24LC512
2.2 การออกแบบโปรแกรมควบคุมการทางาน
2.2.1 โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์

ทาหน้าที่ แสดงตัวเลขและตัวอักษร เพื่อ แสดง
ข้อความและสถานะต่าง ๆ ที่ ต้องการเป็ น LCD ขนาด
16 ตัวอักษร x 2 บรรทัด ติดต่อข้อมูลขนาด 4 บิต การต่อ
ใช้งาน ดังรู ป

รู ปที่ 2.4 แสดงการต่อใช้งาน LCD Module

รู ปที่ 2.7 เครื่ องวัดความพึงพอใจ
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2.2.2 โปรแกรมเข้าออกระบบผูใ้ ห้บริ การ

3.2 การทดลอง
****3.2.1 ทาการเตรี ยม ตารางจาลองการให้คะแนน
จานวน 4 ชุด เพื่อนาไปจาลองการให้คะแนน ส่ วนของ
คะแนนที่ จะให้ จะทาการคิดขึ้นมาเองโดยคะแนนที่ ให้
จะมีการกระจายคะแนนกันออกไป เพื่อความหลากหลาย
ของคะแนน
3.2.2 ทาการกาหนดชื่อ ผูถ้ ูกประเมิน มาจานวน 4
คน เป็ นชื่ อ ที่ ส ามารถอ่ า นได้ โดยมี 2 คนประจ าอยู่
เครื่ องที่ 1 และ มี 2 คนประจาอยูเ่ ครื่ องที่2
3.2.3 ทาการ Login ชื่อผูถ้ ูกประเมิน โดยอ้างอิงจาก
ชื่อที่สร้างไว้ 4 คน
3.2.4 ทาการกดที่เครื่ องวัดความพึงพอใจ เพื่อให้
คะแนน ตามตารางจาลองการให้คะแนน ทั้งหมด 4 ชุด

รู ปที่ 2.8 โปรแกรม การเข้า,ออก ระบบผูใ้ ห้บริ การ
3. ผลการทดลอง
ในการทดลองการใช้งานเครื่ องวัดพึงพอใจโดยการ
สมมติ ชื่อ ผูถ้ ูกประเมิ นขึ้ นมา 4 คน โดยมี สองคนถู ก
ประเมินเครื่ องที่ 1 และมีอีกสองคนถูกประเมินอยูเ่ ครื่ อง
ที่ 2 ซึ่ งการทดลองนี้ ตอ้ งการผลคะแนนที่มีความแม่นยา
ถูกต้องตามที่เราทาการกดไปจริ ง โดยการให้คะแนนมี 5
ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ
5 ซึ่ ง เราจะก าหนดการให้ค ะแนนเป็ นตารางการให้
คะแนนเอามาทาการจาลองผูใ้ ห้คะแนน 30 คน
3.1 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดลอง

รู ปที่ 3.1 จาลองการกดเพื่อให้คะแนน
3.2.5 ทาการดาวน์โหลด ข้อมูลจากเครื่ องวัดความ
พึ ง พอใจ เพื่ อ มาตรวจเช็ ค กับ ตารางจ าลองการให้
คะแนน
3.2.6

เอาคะแนนที่ ได้ มาแสดงเป็ นกราฟ แสดง

****3.1.1 เครื่ องวัดความพึงพอใจ จานวน 2 เครื่ อง

ข้อมูลการให้คะแนน เป็ นรายชัว่ โมง ว่ามีคนมาใช้บริ การ

****3.1.2 คอมพิวเตอร์ ที่มีซอฟแวร์ สารวจความพึง

ช่วงใดบ้าง

พอใจ จานวน 1 เครื่ อง

3.2.7 เอาคะแนนที่ได้ มาแสดงเป็ นกราฟ แสดง

****3.1.3 ตารางจาลองการให้คะแนน จานวน 4 ชุด

ข้อมูลการให้คะแนน เป็ นรายคน โดยคะแนนจะคิดเป็ น

****3.1.4 สายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (DB9 To USB)

ค่าเฉลี่ยออกมา ซึ่งจานวนคนที่ให้คะแนนคือกราฟแท่งสี

จานวน 1 ชุด

แดง ส่วนคะแนนค่าเฉลี่ยคือกราฟแท่งสี น้ าเงิน
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3.3 ผลการทดลอง

*********1) ล็อกอินเข้าระบบ
*********2) กาหนดผูใ้ ช้งาน
*********3) ตั้งเวลาเครื่ องวัดความพึงพอใจ
*********4) ดาวน์โหลด ข้อมูลจากเครื่ องวัดความพึง
พอใจ
*********5) สรุ ปผลการประเมิณ โดยแสดงเป็ นกราฟ
****3.4.2 การใช้งานของหัวหน้าพนักงาน
*********1) ล็อกอินเข้าระบบ
*********2) ตั้งเวลาเครื่ องวัดความพึงพอใจ
*********3) ดาวน์โหลด ข้อมูลจากเครื่ องวัดความพึง

ตารางที่ 3.2 แสดงผลการทดลองเครื่ องที่ 1

พอใจ
****3.4.3 การใช้งานของพนักงานทัว่ ไป
*********1) ล็อกอินเข้าระบบ/ล็อกเอ้า (ตามเวลาเข้า
ออกงานจริ ง)
4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง สร้างมาเพื่อแทน
การประเมินความพึงพอใจแบบเดิมที่เคย ใช้กระดาษในการ
ประเมิ น ซึ่ งเป็ นการใช้ทรั พยากร อย่างสิ้ นเปลื อง โดย
จุดมุ่งหมายเพื่อการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลที่ ได้มาแสดง
เป็ นค่าเฉลี่ยและ แสดงเป็ นกราฟ เพื่อนาผลมาประเมินผูท้ ี่
ถูกประเมิน
4.1.1 สรุ ปผลการทดลองได้ผลการทดลองดังนี้

ตารางที่ 3.3. แสดงผลการทดลองเครื่ องที่ 2
3.4 สรุปผลการเปรียบเทียบตางรางการทดลอง

1) การทดลองเครื่ องวัดความพึงพอใจ ในการ
กดเพื่อให้คะแนนทาได้อย่างไม่มีปัญหาโดยแสดงผลเป็ น

*******ในการเปรี ยบเทียบตารางที่สมมติข้ ึนแล้วทาการ
กดให้คะแนน 30 ครั้ง ผลที่ได้ตรงตามที่โปรแกรมทาการ
โหลดข้อมูลถูกต้องทั้งหมดมา ทั้งเครื่ องที่ 1 และเครื่ องที่
2 ดังตารางที่ 4.3.1 และ 4.3.2

ข้อความ LCD ได้อย่างปกติ

3.5 การใช้ งาน

คะแนน

****3.4.1 การใช้งานของผูด้ ูแลระบบ
********

2) การทดลองเครื่ องวัดความพึงพอใจ ในการ
โอนถ่ายข้อมูลไปยัง คอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ได้รับมี ความ
ถูกต้องตามที่ ทาการกดไป โดยเช็คจากตารางการให้
3) ตัวโปรแกรมทาการจับคู่เวลาที่กดกับเวลา
ที่พนักงานล็อกอิน แล้วมาแสดงผลได้ถูกต้องแม่นยา
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4) ในตารางจาลองการให้คะแนนที่คานวณ
ค่าเฉลี่ยออกมาในตอนแรกตรงตามที่โปรแกรมดาวน์
โหลดข้อมูลมาแสดงและคานวณค่าเฉลี่ยออกมาอย่าง
ถูกต้อง
*******สรุ ปผลการทดลองการใช้งานเครื่ องวัดความพึง
พอใจโดยการสมมติชื่อผูถ้ ูกประเมินและคนประเมิน ผล
การทดลองการประเมิ น ตรงตามผลการประเมิ น ใน
โปรแกรม ที่ ดาวน์โหลดข้อมูลมาจากเครื่ องวัดความพึง
พอใจ 100% ซึ่ งผลที่ ได้นาไปแสดงเป็ นกราฟได้ปกติ
โดยการทดลองนี้มีประสิ ทธิเสมือนการใช้งานจริ ง
5. ข้ อเสนอแนะ
** 1) ในการเปลี่ยนหมายเลขเครื่ องที่ 1 หรื อ 2 ต้องไป
เขียนโค้ดโปรแกรมใหม่ ซึ่งสามารถไปปรับปรุ ง เพิ่มเติม
ให้เป็ นดิฟสวิสซ์ได้ในอนาคต
** 2) ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบหน้า ต่ า งล็ อ กอิ น สามารถ
ดัดแปลงโดยการเขียนโปรแกรมสร้างตารางการจัดเวร
ในอนาคตเพื่อลดขั้นตอนการใช้งานได้
** 3) วัสดุที่ใช้ทากล่อง ควรใช้วสั ดุที่มีความยืดหยุ่น
มากกว่าวัสดุแบบเดิ มซึ่ งมีความเหมาะสมมากกว่า เช่ น
พลาสติกแข็ง
6. กิตติกรรมประกาศ
*******ในการจัด ทาวิจัย เรื่ องเครื่ อ งไล่ สุนัขด้วยคลื่ น
ความถี่ย่านอัลตร้าโซนิ คได้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี อนั
เนื่ อ งมาจากความอนุ เ คราะห์ จ ากอาจารย์ส าขาวิ ช า
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และรุ่ นพี่ที่สาเร็ จการศึกษาไป
แล้ว ที่ได้ให้คาแนะนาความรู ้เทคนิคและข้อคิดเห็นต่างๆ
ตลอดจนค าปรึ กษาที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การจั ด ท า
โครงงานอี ก ทั้ง บิ ด ามารดาที่ ไ ด้ส นับ สนุ น ทุ น ในการ
จัดทาวิจยั นี้ผจู ้ ดั ทาจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

