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บทคัดย่อ 

การจัดทำโครงงานเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยใช้
ล้อแมคคานั่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและสร้างชุดทดลองหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยใช้ล้อแมคคานั่ม 
สร้างใบงานการทดลอง หาประสิทธิภาพการทำงานของชุดทดลองหุ ่นยนต์เคลื ่อนที ่โดยใช้               
ล้อแมคคานั่ม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดทดลองหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยใช้
ล้อแมคคานั่ม กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าควบคุม ซึ่งเป็นนักเรียนที่
กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี จำนวน 20 คน  

ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบบันทึกการทำงานของหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยใช้
ล้อแมคคานั่ม และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดทดลองหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยใช้ล้อแมคคานั่ม     

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  ประสิทธิภาพการทำงานของชุดทดลอง การเขียนโปรแกรม           
การเคลื่อนที่แบบล้อแมคคานั่ม การเขียนโปรแกรมรีโมทคอนโทรล PS2 Joystick การเขียนโปรแกรม
การเคลื่อนที่อัตโนมัติที่หลบสิ่งกีดขวางได้เอง คิดเป็นร้อยละ 100 การเขียนโปรแกรมการขับเคลื่อน
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นอย่างง่าย คิดเป็นร้อยละ 60 และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดทดลอง

หุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยใช้ล้อแมคคานั่ม มีค่าเฉลี่ย(𝑥̅ ) เท่ากับ 4.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
เท่ากับ 0.44 สรุปไดว้่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

 โครงการนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 219 หน้า              
 .         ............................................................................... ที่ปรึกษาโครงการ  
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Abstract 

The objectives of this project were 1) to design and create the mobile robot 
experimental kit using macanum wheels, 2) to create an experimental worksheet, 3) 
To evaluate the efficiency of the mobile robot experiment kit using macanum wheels, 
and 4) to study the satisfaction of the samples towards the mobile robot experiment 
kit using macanum wheels. The sample group was 20 students in the second year of  
the Diploma Vocational Education in Electrical Power at Lopburi Technical College, 
Academic Year 2564 B.E. 

The research tools were the recording form  and the satisfaction assessment 
form of the mobile robot experimental kit using macanum wheels. 

The findings revealed that the performance efficiency of the mobile robot 
experimental kit using macanum wheels was at a high level ;  automatic movement 
with macanum wheels Programming, PS2 Joystick remote control Programming and  
automatic obstacle dodging movement Programming were 100% accurate and linear 
movement  Programming was  60% accurate. The sample group was satisfied with the 
mobile robot experimental set using macanum wheels at the highest level. The mean 

(𝑥̅ ) was 4.81 and the standard deviation (SD) was 0.44.  
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