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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบสมองกลฝืงตัว
สำหรับ ดึงวัต ถุบ นพื้น เอีย งด้วยระบบเซ็น เซอร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่ นัก ศึก ษาคณะครุศ าสตร์ท ี่ล งเรีย นวิช าฟิส ิก ส์ท ั่ว ไป รหัส
4106103 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 25 คน ด้วยวิธี
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ระบบสมอง
กลฝืงตัวสำหรับดึงวัตถุบนพื้นเอียงด้วยระบบเซ็นเซอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิจ ัย พบว่า การสร้า งและหา
ประสิทธิภาพของระบบสมองกลฝืงตัวสำหรับดึงวัตถุบนพื้นเอียงด้วยระบบเซ็นเซอร์ที่สร้าง
ขึ้น มีป ระสิท ธิภ าพ 83.60/85.15 สูง กว่า เกณฑ์ท ี่ต ั้ง ไว้ 80/80 และการพัฒ นาและหา
ประสิท ธิภ าพของระบบสมองกลฝืง ตัว สำหรับ ดึง วัต ถุบ นพื้น เอีย งด้ว ยระบบเซ็น เซอร์
ประกอบด้วย 1) การออกแบบพื้นเอียงที่เกิดจากการอ้างอิงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์
และการคำนวณ โดยองค์ป ระกอบของพื้น เอีย งมีค วามคงที่ 2) การเคลื่อนที่ของวัต ถุถูก
ควบคุมโดยเซ็นเซอร์ 3) การปรับมุมเวกเตอร์ตามตำแหน่งของวัตถุ 4) การประมวลผลการ
เคลื่อนที่ใข้คำสั่งในการทำงานจากระบบอัตโนมัติ
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Abstract

The purpose of this research was to development and efficiency of
embedded system design for force acting on an object on an inclined plane
using sensor controlled for learning of the specified criteria at the level of
80/80. The sample group consisted of 25 students of general physics subject
code was 4106103 during their first semester in academic year of 2017 who
selected by purposive sampling method. The data were analyzed using
percentage (%), mean ( X ) and standard deviation (ร.อ.). The result of the
research was finding a development and efficiency of embedded system
design for force acting on an object on an inclined plane using sensor
controlled with the efficiency criteria at the level of 83.60/85.15 which was
higher than specified criteria at the level of 80/80 and a development
consisted of 1) design of the inclined plane by reference to mathematical
relations and calculation, 2) motion of the object is controlled by the sensor,
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3) vector angle adjustment according to the position of the object, 4) motion
processing with automatic system.
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