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(ก)
ชื่อผลงาน
ชื่อนักศึกษา

ปีการศึกษา
สถานศึกษา

เครื่องโม่ปูน
1. นายประนัส เรือศรีจันทร์
2. นายมารุต แซสันเทียะ
3. นายธนัตถ์ คงสิทธิโชค
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วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างยนต์

บทคัดย่อ
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อสร้างเครื่องโม่ปูน จานวน 1 เครื่อง เพื่อ
ศึกษาเปรี ย บเทีย บเครื่ องโม่ปู น สามารถประหยัดเวลากว่าการผสมปูนแบบเดิมแบบเดิมต้องใช้
แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน)โดยทาการทดลองกับกลุ่มผู้ ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง
จานวน 5 คน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องโม่ปูน จานวน 5 คน โดยกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพช่างก่อสร้าง ตาบล นิคมสร้างตนเอง อาเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี
ประชากรคือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง ตาบล นิคมสร้างตนเอง อาเภอ เมือง จังหวัด
ลพบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างได้มา โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง จานวน 5 คน ตาบลนิคมสร้างตนเอง อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ตารางเปรียบเทียบการประหยัดเวลาการผสมปูน และ แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องโม่ปูน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ในการศึกษาเปรียบเทียบเครื่องโม่ปูน สามารถประหยัดเวลากว่าการผสมปูน
แบบเดิมแบบเดิมต้องใช้แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน) โดยทาการทดลองกับกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง จานวน 5 คน ผลการวิจัยคือ เครื่องโม่ปูน ประหยัดเวลากว่าการผสมปูน
แบบเดิ มแบบเดิ มต้อ งใช้แ รงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน ) เป็ นไปตามสมมติฐ าน ใน
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องโม่ปูน จานวน 5 คน โดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง
ตาบล นิคมสร้างตนเอง อาเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี มีความพึงพอใจต่อ เครื่องโม่ปูน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับดี เป็นไปตามสมมติฐาน

(ข)
กิตติกรรมประกาศ
โครงการ เรื่อง “เครื่องโม่ปูน” นี้ได้รับความช่วยเหลือ และดูแลให้คาปรึกษาจากบุคลากร
หลายท่าน ดังต่อไปนี้
1.ครูสนธยา นุตระ เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา ดูแลการทาชิ้นงานและเอกสารโครงการ
2.ครูสุรเดช เติมเจิม เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา ดูแลการทาชิ้นงานและเอกสารโครงการ
3.ผู้ปกครองของคณะผู้ทาโครงการ ให้ขวัญและกาลังใจในการทาโครงการ
ขอขอบคุณทุกท่านและผู้ที่ไม่ได้กล่าวนามที่ให้ความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือทั้งคาแนะนา
โดยตลอดไว้ ณ ที่นี้
คณะผู้วิจัย

สารบัญ
เรื่อง
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1 ความเป็นมาและความสาคัญ
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.4 ข้อจากัด
1.5 สมมติฐานการวิจัย
1.6 คาจากัดความที่ใช้ในงานวิจัย
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 มอเตอร์
2.2 เพลา
2.3 แบริ่ง
2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการหมุน
2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับงานเชื่อม
2.6 เกียร์ทดมอเตอร์
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.3 การดาเนินการทดลอง
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 วิเคราะห์ข้อมูล
3.6 สถิติที่ใช้ทดสอบ
3.7 เกณฑ์การประเมินผล
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

หน้า
ก
ข
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4-5
5-6
7-8
8-9
9-10
10-11
12
13
13
13-14
14
14
15
15
15
16-17
18

สารบัญ(ต่อ)
เรื่อง
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.4 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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สารบัญตาราง
เรื่อง
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ตารางที่ 3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องโม่ปูน
ตารางที่ 4.1 ผลการทดลอง ตารางเปรียบเทียบการประหยัดเวลาการผสมปูน
ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องโม่ปูน
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เรื่อง
ภาพที่ 2.1 แสดงการพันขดลวดสปลิตเฟสมอเตอร์
ภาพที่ 2.2 แสดงการต่อวงจรภาพในของสปลิตเฟสมอเตอร์
ภาพที่ 2.3 เพลา
ภาพที่ 2.4 แบริ่ง
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
โดยทั่วไป งานก่อสร้างมักหมายถึง งานด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีหน้าที่ทางานครอบคลุมเกี่ยวกับ
งานด้านก่อสร้างทั้งหมด ตั้งแต่งานก่อสร้างระดับขนาดเล็กๆ ไปจนกระทั่งถึงงานก่อสร้างระดับที่มี
ขนาดใหญ่ โดยงานก่อสร้างนั้นจะสามารถแบ่งออกไปตามประเภทงานได้ดังนี้ 1. งานอาคาร เป็นงาน
ก่อสร้างที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ พื้น คาน ฐานราก เสา ประตู หน้าต่าง กาแพงและหลังคา
โดยยังรวมไปถึงงานในด้านระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ตกแต่งภายใน ลิฟต์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานในอาคาร ยกตัวอย่างงานอาคาร เช่น งานก่อสร้างบ้าน
หรือที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม ฯ สาหรับงานอาคารจะสามารถ
แบ่ งเป็ นประเภทย่ อยๆ ออกได้ดังนี้ อาคารสู ง เป็นอาคารที่มีระดับความสู งโดยจาเป็นจะต้องใช้
อุปกรณ์พิเศษเพื่อการก่อสร้าง เช่น ลิฟต์ ปั้นจั่น และนั่งร้านสาหรับแบบหล่อคอนกรีต เป็นต้นอาคาร
สาเร็จรูป เป็นอาคารที่จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆ โดยอาจจะทามาจากคอนกรีตหรือ เหล็ก แต่
โดยทั่วไปแล้วมักจะทาจากโรงงาน การประกอบอาคารก็มักจะนิยมใช้ เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ในการ
ช่วยยกติดตั้งบ้านพักอาศัย เป็นอาคารที่มีขนาดเล็กและเบา เพราะโดยทั่วไปมักจะมีระดับความสูง 12 ชั้น อาคารที่พักชั่วคราว อันได้แก่ ที่พักคนงานหรือสถานที่ทาการในระยะชั่วคราวเพื่อใช้สาหรับ
การบริหารโครงการ ] งานวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering work) ได้แก่ งานด้านถนน ทางหลวง
สะพาน งานวางท่อประปา งานอาคารใต้ดิน งานเขื่อน งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ ฯ โดยงานโยธา เป็น
งานที่ จ ะต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งจั ก รหนั กๆ เป็ น อุ ป กรณ์ ห ลั ก ในการท างาน เพราะมี ป ริ ม าณของงานมาก
ขอบเขตหรือพื้นที่ในการปฏิบัติงานยังค่อนข้างกว้าง ลึกหรือทั้งกว้างและลึก ลักษณะของแรงงานที่ใช้
ก็จะใช้พลังงานในรูปของแรงอัด แรงสั่นสะเทือน แรงดัน แรงกระแทก แรงเหวี่ยง ฯ โรงงานอุตสาหะ
กรรมและงานโรงไฟฟ้า (Process and Power Plant) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
อย่างเช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ามัน โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานโม่หิน ฯ โดยค่าก่อสร้างจะได้มา
จากค่าสร้างระบบเสียส่วนใหญ่ งานก่อสร้างประเภทอื่นๆ นอกจากงานทั้ง 3 ประเภทแรกแล้วนั้น ยัง
มีงานในประเภทอื่นๆ เช่น งานรื้อถอน งานก่อสร้างแท่นเจาะสูบก๊าซธรรมชาติ และงานน้ามันดิบใน
ทะเล นอกเหนือจากนี้ งานโครงการก่อสร้างหนึ่งๆ อาจจะประกอบไปด้วยงานก่อสร้างหลากหลาย
อย่าง เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนซึ่งนอกจากจะทาการสร้างเขื่อนแล้ว ยังสร้างอาคารที่ทาการ อาคาร
ซ่อมบารุงฯ และโครงการสาหรับก่อสร้างโรงกลั่นน้ามัน เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มเห็นความสาคญของงาน
ก่อสร้างกลุ่มจึงคิดหาวิธีการที่ช่วยสนับสนุนงานทางด้านก่อสร้างจึงคิดสร้างเครื่องโม่ปูนขึ้นเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กบั ผู้ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง และเป็นการช่วยผ่อนแรง การผสมปูนได้มากอีกด้วย
และทาให้งานก่อสร้างเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อสร้างเครื่องโม่ปูน จานวน 1 เครื่อง
1.2.2 เพื่อศึกษาเปรีย บเทียบเครื่องโม่ปูน สามารถประหยัดเวลากว่าการผสมปูนแบบเดิม
แบบเดิมต้องใช้แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน)โดยทาการทดลองกับกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง จานวน 5 คน
1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ เครื่องโม่ปูน จานวน 5 คน โดยกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพช่างก่อสร้าง ตาบล นิคมสร้างตนเอง อาเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี

1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
- ศึกษาเปรี ย บเทีย บเครื่องโม่ปู น สามารถประหยัด เวลากว่ าการผสมปูน แบบเดิ ม
แบบเดิมต้องใช้แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน)โดยทาการทดลองกับ
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง จานวน 5 คน
- ศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ เครื่องโม่ปูน จานวน 5 คน โดยกลุ่มผู้ ประกอบ
อาชีพช่างก่อสร้าง ตาบล นิคมสร้างตนเอง อาเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- ผู้ทดลองใช้ จานวน 5 คนโดยกลุ่ มผู้ ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง ตาบล นิคมสร้าง
ตนเอง อาเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา
- เวลาในการสร้างเครื่องโม่ปูน 1 เดือน
- เวลาในการให้ผู้ทดลองใช้คนละ 3 วัน
- เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผล 7 วัน

1.4 ข้อจากัด
1.4.1 ในการทดลองเครื่องโม่ปูน จะไม่จากัดยี่ห้อของปูน
1.4.2 ในการทดลองเครื่องโม่ปูน จะไม่จากัดสถานที่ของการทดลอง

1.5 สมมติฐานการวิจัย
1.5.1 ในกรณีศึกษาเปรียบเทียบเครื่องโม่ปูน สามารถประหยัดเวลากว่าการผสมปูนแบบเดิม
แบบเดิมต้องใช้แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน)โดยทาการทดลองกับกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง จานวน 5 คน เครื่องโม่ปูน ประหยัดเวลากว่าการผสมปูน
แบบเดิมแบบเดิมต้องใช้แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน)
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1.5.2 ในกรณี ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ท ดลองใช้ เ ครื่ อ งโม่ ปู น จ านวน 5 คน โดยกลุ่ ม ผู้
ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง ตาบล นิคมสร้างตนเอง อาเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี มีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี

1.6 คาจากัดความที่ใช้ในงานวิจัย
1.6.1 เครื่องโม่ปูน หมายถึง เครื่องผสมปูน, โม่ผสมปูน หรือ โม่ผสมคอนกรีต ที่ใช้ในงานผสม
คอนกรีต โดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ ครึ่งถุงถึงสองถุง โดยที่อ่างผสมปูนทั้งที่เป็นเหล็กหล่อ
และอ่างผสมปูนที่เป็นเหล็กเหนียว ราคาของเหล็กหล่อจะสูงกว่าเล็กน้อย โปรดเลื่อกช
มสินค้าของเราใน หมวดเครื่องมือก่อสร้าง อาทิเช่น เครื่องผสมปูนฉาบ
1.6.2 ช่างก่อสร้าง หมายถึง ช่างก่อสร้าง และผู้ที่มีอาชีพลงทุนรับจ้างทางานก่อสร้างจะเรียก
ทั่วๆ ไปว่า ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล จะมีชื่อเรียก
โดยทั่วไปว่า บริษัทรับสร้างบ้าน
1.6.3 งานก่อสร้าง หมายถึง คือกิจกรรมหรือการกระทาที่ทาให้เกิด การประกอบหรือการติดตั้ง
ให้เกิดเป็นอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบของสิ่งที่กล่าวข้างต้น
และมักจะหมายถึงงานทางด้านโยธาเป็นส่วนใหญ่ การก่อสร้างเป็นการปฏิบัติวิชาชีพ
แขนงหนึ่ ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยงานไม้ งานคอนกรี ต งานปู น ก่ อ ฉาบ งานเหล็ ก ช่ า งซึ่ ง
ปฏิบัติงานในงานแขนงนั้นๆ ก็จะเรียกตามประเภทของงานนั้นๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ
คาที่เรียกโดยรวมก็คือ

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 สามารถนาไปประกอบอาชีพได้
1.7.2 เพื่อประหยัดเวลาในการทางาน
1.7.3 เพื่ออานวยความสะดวกในการผสมปูน
1.7.4 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคนในการผสมปูน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดาเนินการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
เพือ่ นามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินงาน มีดังนี้
เครื่องโม่ปูน เป็นความรู้ที่ได้มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านและได้มีการพัฒนาเรื่อยมาเพื่อให้ได้
เครื่องมือเครื่องจักรที่มีประโยชน์สาหรับผู้ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง ซึ่งมีส่วนประกอบที่ใช้ในการ
สร้างเครื่องโม่ปูน ดังนี้
2.1 มอเตอร์
2.2 เพลา
2.3 แบริ่ง
2.4 ทฤษฎีเกีย่ วกับการหมุน
2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับงานเชื่อม
2.6 เกียร์ทดมอเตอร์
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 มอเตอร์
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสมีหลายชนิดส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 10
แรงม้า เช่น รีพัลชั่นมอเตอร์ (Repulsion-type motor) ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ (Universal motor)
เช็ดเดดโพลมอเตอร์ (Shaded-pole motor) เป็นต้น ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาและใช้งานโดยทั่วไปคือสป
ลิตเฟสมอเตอร์ ซึ่งมีความจ าเป็น ต้องศึกษาและให้ความสาคัญในการควบคุม สปริตเฟสมอเตอร์
(Splot phase motor)
หลักการทางาน สปริตเฟสมอเตอร์เป็นมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนา (Induction motor) ที่ทางานโดย
อาศัยหลักการเกิดสนามแม่เหล็กหมุนของมอเตอร์ 2 เฟส ด้วยการพันขดลวด 2 ชุดคือขดลวดชุดรัน
(Running winding) และขดลวดชุดสตาร์ท (Main coil) วางห่างกัน 90 องศาไฟฟ้า
1) ขดลวดชุดรัน(Running winding) เป็นขดลวดหลัก(Main coil) ทางานตลอดเวลาที่มอเตอร์
ทางานพันด้วยลวดทองแดงมีพื้นที่หน้าตัดใหญ่ทาให้ความต้านทานของขดลวดน้อย
2) ขดลวดชุดสตาร์ท (starting winding) เป็นขดลวดช่วย (Auxiliary coil) ในการเริ่มทางานช่วงที่
มอเตอร์เริ่มเดิน เมื่อมอเตอร์มีความเร็วรอบถึง 75% ของความเร็วพิกัดแล้วจะถูกตัดออกจาก
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วงจรด้วยเซ็นติฟูกัลป์สวิตซ์ (Centrifugal switch) พันด้วยลวดทองแดงที่มีพื้นที่หน้าตัดเล็กกว่า
ทาให้ความต้านทานของขดลวดสูงกว่าขดลวดชุดรันการต่อวงจรภายในทั้งขดลวดสตาร์ทและ
ขดลวดรันจะต่อวงจรเหมื อนกันคือขดลวดแต่ละชุดจะต่อแบบ อนุกรม โดยต่อให้ทิศทางการไหล
ของกระแสกลับกันเพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ต่างขั้ว แล้วนาปลายสายของทั้งสองขดมาต่อขนาด
กัน

ภาพที่ 2.1 แสดงการพันขดลวดสปลิตเฟสมอเตอร์
จากหลั กการแยกเฟสของกระแสในสปริตเฟสมอเตอร์ทาให้ เกิดสนามแม่เหล็ ก ที่ขึ้นในโรเตอร์
เหนี่ยวนาให้ตัวนาในโรเตอร์มี กระแสไหลและเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นในโรเตอร์สนามแม่เหล็กที่ขึ้น
ในโรเตอร์ จ ะหมุ น ตามสนามแม่ เ หล็ ก หมุ น ในสเตเตอร์ เมื่ อ โรเตอร์ ห มุ น ไปได้ ป ระมาณ 75
เปอร์เซ็นต์ของความเร็วที่กาหนดบนแผ่นป้าย เซ็นติฟูกัลป์สวิตซ์ (Centrifugal switch) จะเปิด
วงจรตัดขดลวดสตาร์ทออกมอเตอร์จะทางานโดยมีขดลวดชุดรัน

ภาพที่ 2.2 แสดงการต่อวงจรภาพในของสปลิตเฟสมอเตอร์

2.2 เพลา
เพลาเป็นชิ้นส่วนเครื่องมือกล ที่มีความสาคัญของระบบส่งผ่านกาลัง กาลังที่ส่งผ่านเพลาอยู่ใน
รูปของ โมเมนต์แรงบิด (Torque) ในการส่งกาลังผ่านระหว่างเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่งจาเป็นต้อง
อาศัยตัวกลาง เช่น เฟือง โซ่ สายพาน ฯลฯ ดังนั้นจึงเกิดแรงซึ่งเกิดจากการขบกันของเฟือง แรง
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เนื่ องจากการฉุด ของโซ่ หรื อแรงดึงของสายพานมากระทาต่อเพลาอันเป็นผลให้ เกิดโมเมนต์ดั ด
(Bending moments) ขึ้นบนเพลาด้ว ย ดังนั้นขณะที่เพลาทาหน้าที่ส่งผ่านกาลังเพลาจะรับทั้ง
โมเมนต์บิดและโมเมนต์ดัดพร้อมๆ กัน เนื่องจากว่าเพลาเป็นชิ้นส่วนที่มีอยู่ในเครื่องจักรกลเกือบ
ทุกชนิดดังนั้นจึงสมควรที่จะได้พิจารณาถึงการออกแบบเพลา โดยเฉพาะเพลาอาจมีชื่อเรียกแตกต่าง
กันไปตามลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้ คือ
2.2.1 เพลา (Shaft) เป็นชิ้นส่วนที่มีการหมุนและใช้ในการส่งกาลัง
2.2.2 แกน (Axle) เป็นชิ้นส่วนลักษณะเดียวกันกับเพลาแต่ไม่มีการหมุน ส่วนมากเป็นตั ว
รองรับชิ้นงานที่หมุน เช่น ล้อ ล้อสายพาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามทั้งเพลา และแกน
ที่นิยม เรียกรวมกันว่า “เพลา” ไม่ว่าชิ้นส่วนนั้นจะหมุนหรือหยุดนิ่งก็ตาม
2.2.3 สพินเดิล (Spindle) เป็นขนาดสั้นที่ไม่หมุน เช่น เพลาที่แท่นหัวกลึง (Head-Shock
Spindle) เป็นต้น
2.2.4 สตับซาฟต์(Stub Shaft) หรือบางครั้งเรียกว่า เฮดซาฟต์(Head-Shaft) เป็นเพลาที่ติด
เป็นชิ้นส่วนต่อเนื่องกับเครื่องยนต์ มอเตอร์ หรือเครื่องต้นกาลังอื่น ๆ มีข นาดรูปร่าง
และส่วนที่ยื่นออกมาสาหรับใช้ต่อกับเพลาอื่น ๆ
2.2.5 เพลาแนว(Line Shaft) หรือเพลาส่งกาลัง (Power Transmission Shaft) หรือ
เพลาเมน (Main Shaft) เป็นเพลาซึ่งต่อตรงจากเครื่องต้นกาลัง และใช้ในการส่งกาลัง
ไปยังเครื่องจักรกลอื่น ๆ โดยเฉพาะ
2.2.6 แจ๊คซาฟต์(Jack Shaft) หรือเพลาเคาน์เตอร์ซาฟต์(Counter Shaft) เป็นเพลาขนาด
สั้นที่ต่อระหว่างเครื่องต้นกาลังกับเพลาเมน หรือเครื่องจักรกล
2.2.7 เพลาอ่อน(Flexible Shaft) เป็นเพลาที่สามารถอ่อนตัวหรือโค้งให้ เพลาประเภทนี้ทา
ด้วยสายลวดใหญ่ (Cable) ลวดสปริงหรือลวดเกลียว (Wire Rope) ใช้ในการส่งกาลัง
ในลักษณะที่แกนหมุนทามุมกันได้ แต่ส่งกาลังได้น้อย
2.2.8 เพลาอาจจะรับ แรงดึง แรงกด แรงบิด หรือแรงตัด หรือแรงหลายอย่างรวมกันได้
ดั ง นั้ น การค านวณจึ ง ต้ อ งใช้ ค วามเค้ น ผสมเข้ า ช่ ว ย แรงเหล่ า นี้ ยั ง อาจมี ก าร
เปลี่ย นแปลงขนาดตลอดเวลา ทาให้ เพลาเสียหายเพราะความล้ าได้ ฉะนั้นจึงต้อง
ออกแบบเพลาให้มีความ แข็งแรงเพียงพอสาหรับการใช้งานในลักษณะนี้ นอกจากนั้น
เพลายังจะต้องมีความ แข็งแกร่ง (Rigidity) เพียงพอเพื่อลดมุมบิดภายในเพลาให้อยู่
ในขีดจ ากัดที่พอเหมาะ ระยะโก่ง (Deflection) ของเพลาก็เป็นสิ่ งส าคัญในการ
กาหนดขนาดของเพลาเช่นเดียวกัน เพราะถ้าเพลามีระยะโก่งมากก็จะเกิดการแกว่ง
ขณะหมุน ทาให้ความเร็ววิกฤต (Critical Speed) ของเพลาลดลง ซึ่งอาจทาให้เพลามี
การสั่นอย่างรุนแรงในขณะที่ความเร็วของเพลาเข้าใกล้ความเร็ววิกฤตนี้ได้ ระยะโก่งนี้
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ยังมีผลต่อการเลือกชนิดของที่รองรับเพลา เช่น บอลแบริ่ง (Ball Bearing) ก็ต้องมี
การเยื้องแนว (Misalignment) ในการใช้งานที่พอเหมาะกับเพลาด้วย

ภาพที่ 2.3 เพลา

2.3 แบริ่ง
แบริ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบส าคัญ ของเครื่อ งจัก รที่ต้ องการ การหล่ อลื่ นและแทบจะกล่ าวได้ว่ า
เครื่องจักรเกือบทุกเครื่องจะต้องมีแบริ่ง "แบริ่ง" คือสิ่งที่ช่วยรองรับหรือช่วยยึดชิ้นส่วนต่างๆของ
เครื่องจักรที่มีการหมุน ให้อยู่ในตาแหน่งที่ถูกต้องแบริ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ
แบริ่งกาบ (Plain bearings) และแบริ่งลูกปืน (Rolling Bearing) แบริ่งกาบ (Plain bearings)
มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลวงโดยมีแกนหมุนอยู่ภายในส่วนของแกนหมุนหรือเพลาที่หมุนอยู่
ภายในส่ ว นของแกนหมุน หรื อเพลาที่ห มุนอยู่ ในแบริ่งเรี ยกว่าเจอร์นอล (Joumal) ส่ ว นรูป
ทรงกระบอกกลวงเรียกว่าเจอร์นอลแบริ่ง (Journal bearing) ซึ่งมักทาด้วยโลหะหรือส่วนผสมของ
โลหะที่มีเนื้ออ่อนกว่าเจอร์นอลแบริ่งกาบยังสามารถแบ่งออกเป็นทรัสต์แบริ่ง (Trust Bearing) ซึ่งตัว
เจอร์นอลได้รับแรงกดและหมุนอยู่ภายในเจอร์นอลแบริ่งกับไกด์แบริ่ง (Guide Bearing) ซึ่งตัวเจอร์
นอลเคลื่อนที่กลับไปกลับมาตามแนวยาวของเจอร์นอลแบริ่ง แบริ่งกาบโดยทั่วไปจะใช้น้ามันเป็นตัว
หล่อลื่นมากกว่าจาระบีและมักใช้จาระบีในกรณีที่แบริ่งไม่มีระบบป้องกันหรือซีลที่เพียงพอสาหรับ
น้ามันในขณะที่ตัวเจอร์นอลหมุนอยู่ภายในแบริ่งน้ามันจะถูกเหวี่ยงเข้ามาเป็นฟิล์มป้องกันไม่ให้ผิวของ
เจอร์นอลและแบริ่งมาสัมผัสกันความหนืดของน้ามันไม่ควรจะต่าเกินไปจนฟิล์มน้ามันไม่สามารถแยก
ผิวสัมผัสทั้งสองออกจากกันได้ความหนืดของน้ามันหล่อลื่นสูงขนาดน้ามันหล่อลื่นลูกสูบการเลือก
ความหนืดของน้ามันขึ้นอยู่กับความเร็วรอบแรงกดและอุณหภูมิในขณะที่ใช้งานแบริ่งลูกปืน (Rolling
Bearing) การเคลื่อนไหวของแบริ่งกาบจะเกิดในลักษณะเลื่อนสัมผัส (Sliding) ของผิวสัมผัสทั้งสองซึ่ง
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จะทาให้เกิดแรงเสียดทานขึ้นแรงเสียดทานนี้สามารถลดลงได้โดยการเปลี่ยนการเคลื่อนไหวแบบเลื่อน
สัมผัส (Rolling) โดยการติดตั้งวงแหวนซึ่งประกอบด้วยลูกปืนที่ทาด้วยโลหะแข็งอาจจะมีลักษณะกลม
เหมือนลูกบอลหรือเป็นแบบลูกกลิ้งเคลื่อนที่อยู่ระหว่างวงแหวนชั้นในและชั้นนอกในทางทฤษฎีการ
หมุนสัมผัสนั้นไม่จาเป็นต้องอาศัยน้ามันหล่อลื่นแต่ในทางปฏิบัติแล้วแบริ่งลูกปืนยังมีการเคลื่อนไหว
แบบเลื่ อ นสั ม ผั ส อยู่ บ้ า งโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง แบริ่ง ลู ก ปื น บางชนิ ด จะเกิ ด การบิด เมื่ อ ได้รั บ แรงกด
นอกจากนี้ยังเกิดการเลื่อนสัมผัสระหว่างตัวลูกปืนกับตัววัสดุที่ยึดลูกปืนนั้นดังนั้นการหล่อลื่นจึงยังเป็น
สิ่งจาเป็นเพื่อลดแรงเสียดทานที่เกิดจากการเลื่ อนสัมผัสเป็นเกราะหรือซี ลป้องกันความชื้นการกัด
กร่อนตลอดจนสิ่งสกปรกต่างๆที่จะเข้าไปในแบริ่ง แบริ่งลูกปืนส่วนใหญ่จะใช้จาระบีเป็นตัวหล่อลื่น
จาระบียังทาหน้าที่เป็นซีลป้องกันไม่ให้ความชื้นหรือสิ่งสกปรกต่างๆเข้าไปทาความเสียหายแก่ลูกปืน
การเลือกชนิดของจาระบีขึ้นอยู่กับความเร็วรอบแรงกดและอุณหภูมิของแบริ่งในขณะใช้งานโดยทั่วไป
มักใช้จาระบีเอนกประสงค์ที่ทาด้วยสบู่ลิเทียมในงานบางประเภทอาจมีความต้องการจาระบีที่สามารถ
ทนต่ออุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่าคือไม่เหลวและไม่ทาปฏิกิริยาอ๊อคซิเดชั่นในขณะที่ใช้งานภายใต้
อุณหภูมิต่าเช่นจาระบีสาหรับเครื่องบิน

ภาพที่ 2.4 แบริ่ง

2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการหมุน
การเคลื่อนที่แนววงกลมที่ผ่านมาคิดเสมือนว่ามวลของวัตถุรวมอยู่ที่จุดเล็กๆ จุดหนึ่ง ซึ่งในความ
จริงวัตถุไม่ได้อยู่เป็นจุด แต่มีทั้งขนาดและปริมาตร โดยการหมุนจะต่างจากการเคลื่อนที่แนววงกลม
ตรงที่ว่า การเคลื่อนที่แนววงกลมคือการที่จุดวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบจุดศูนย์กลาง ส่วนการ
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เคลื่อนที่แบบหมุนคือการที่ก้อนวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบจุดศูนย์กลาง ส่วนการเคลื่อนที่แบบหมุน
คือการที่ก้อนวัตถุเคลื่อนที่เป็น วงกลมรอบแกนหมุน เช่น ลูกข่าง พัดลม ล้อรถ เป็นต้นเมื่อก้อนวัตถุ
หมุนรอบแกนหมุน เราสามารถมองได้ว่าก้อนวัตถุเกิดจากจุดอนุภาควัตถุหลาย ๆ จุดมารวมกัน ซึ่งแต่
ละจุดมีความเร็วและความเร่งเป็นค่าเฉพาะของตัวมันเอง ฉะนั้นเราไม่สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนที่
แยกทีละจุดได้ และเราจะวิเคราะห์ก้อนวัตถุทั้งหมดรวมกันแทน ในการวิเคราะห์วัตถุที่กาลังหมุน เรา
มักกาหนดให้วัตถุนั้นเป็นวัตถุเกร็ง ซึ่งหมายถึงวัตถุที่ไม่สามารถยืดหดได้ ดังนั้นเมื่อวัตถุหมุนแต่ละจุด
บนวัตถุจะยึดติดกันไปเสมอ ทาให้ทุกจุดหมุนด้วยความเร็วเชิงมุม ω เท่ากัน ทั้งวัตถุอาจหมุนด้วย
ความเร็วเชิงมุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ เราเรียกอัตราการเปลี่ยนแปลง ω ว่าความเร่งเชิงมุม (α) ซึ่ง
ต่างจากความเร่งเชิงเส้น (a)

ภาพที่ 2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการหมุน

ถ้าดูแต่ละจุด และมองให้จุดที่เราสนใจเสมือนเคลื่อนที่เป็นแนววงกลมด้วย ความเร็วเชิงเส้น v จะ
พบว่า v= ωr เหมือนในเรื่องการเคลื่อนที่แนววงกลม เมื่อ r คือระยะห่างระหว่างจุดที่สนใจกับแกน
หมุน อย่างไรก็ตาม ในเมื่อทุกจุดมี ω เท่ากัน แต่ค่า r ไม่เท่ากัน ก็จะทาให้แต่ละจุดมี v ต่างกันด้วย
(บางจุดอาจมีระยะห่างเท่ากัน อัตราเร็วเชิงเส้นก็อาจจะเท่ากัน แต่ไม่ใช่ว่าทุกจุดจะเท่ากัน) สามารถ
สรุปเป็นสูตรได้ดังนี้1. s = Ɵr2. v = ωr3. a =αr เราสามารถเขียนความเร็วเชิงมุม และความเร่ง
เชิงมุมในรูปเวกเตอร์ คือและซึ่งมีทิศทาง แต่ในเรื่อ งการหมุนจะมีนิยามพิเศษอยู่ว่า ทิศของความเร็ว
เชิงมุมไม่ใช่แนวการหมุนจริงๆของวัตถุ และทิศของความเร่งเชิงมุมก็ไม่ใช่แนวความเร่งจริงๆของวัตถุ
ด้วยในการหาทิศให้ใช้มือขวาของน้อง โดยใช้สี่นิ้ววนไปรอบทิศของการหมุน นิ้วโป้งจะชี้ไปในทิศและ
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ถ้าต้องการหาทิศให้พิจารณาความเร็วเชิงมุมของการหมุนถ้ามากขึ้น (หมุนเร็วขึ้น)จะมีทิศเดียวกับแต่
ถ้าน้อยลง (หมนุช้าลง)จะมีทิศตรงข้าม

ภาพที่ 2.6 กฎมือขวา

2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับงานเชื่อม
งานเชื่อมคือ การนาชิ้นงานสองชิ้นหรือมากกว่ามาประสานกัน โดยมีหลักอยู่ว่า ชิ้นงานจะต้อง
ต่อกันโดยการหลอมละลายโลหะทั้งสอง ณ อุณหภูมิที่เหมาะสมโดยจะมีการเติมตัวประสานโลหะ
(Filler metal) หรือไม่เติมก็ได้ ประเภทของงานเชื่อมอาจแบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ
1. Fusion welding ชิ้นส่ ว นของงานเชื่อมนี้จะเชื่อมติดกันโดยที่โ ลหะบริเวณแนวเชื่ อม
หลอมละลาย (Melted condition) เข้าติดกันโดยมีการเติมโลหะ (Filler metal) หรือไม่เติมก็ได้
2. Pressure welding ชิ้นส่วนของงานเชื่อมชนิดนี้จะเชื่อมติดกันโดยที่โลหะบริเวณแนวเชื่อมจะอยู่
ในสภาวะที่เริ่มจะเป็นของเหลว (Plastic condition) แล้วใช้แรงกดบริเวณแนวเชื่อมให้อัดติดกัน
การเชื่อมแบบนี้จะไม่มีการเติมลวดเชื่อม (Filler metal) วัสดุที่สามารถเชื่อมต่อกันได้นั้น แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. Low carbon steel เหล็กที่มีคาร์บอนผสมต่า คือ จะมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนอยู่ไม่เกิน 0.3% แต่
ถ้าเกินไป ได้แก่ เหล็กชนิด High carbon steels จะเชื่อมได้ก็จะต้องใช้ลวดเชื่อม Electrode
ชนิดพิเศษ และจะต้องให้ช่างเชื่อมที่มีความชานาญพอสมควร
2. โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก Non-Ferrous metals ได้แก่ โลหะพวกทองแดง ทองเหลือง บรอนซ์
สังกะสี และอะลูมิเนียม
3. พวกพลาสติกประเภท Thermoplastic materials สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้ลมร้อน และ
ลวดเชื่อมพลาสติก ในงานเชื่อมเราต้องคานึงถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จะทาให้คุณภาพของงานเชื่อมดี
สาหรับข้อมูลต่าง ๆ มีดังนี้
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1. ชนิดของโลหะที่จะนามาเชื่อม หมายถึง วัสดุชิ้นงานนั้นเองจะต้องสามารถนามาเชื่อ มได้
หรือ รู้ว่าโลหะที่เชื่อมแบบไหนจึงจะเหมาะสม
2. การเตรียมชิ้นงาน หมายถึง การเตรียมชิ้นงานก่อนเชื่อม เช่น การบากชิ้นงาน เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้ช่างเชี่ยวชาญควรควบคุมให้ถูกต้องด้วย
3. วิธีการเชื่อม หมายถึง ลักษณะและท่าทางในการเชื่อมต้องกระทาอย่างถูกต้อง
4. โลหะของลวดเชื่ อม หมายถึ ง ชนิด ของโลหะของ Electrode หรื อ Filler-Material
สามารถเข้าถึงชิ้นงานที่ทาการเชื่อมได้
5. ความสามารถในการเชื่อมหมายถึง ความชานาญความสามารถของช่างเชื่อมหรือฝีมือในการ
เชื่อม

ภาพที่ 2.7 งานเชื่อม

2.6 เกียร์ทดมอเตอร์
เกียร์ทดมอเตอร์หรืออีกชื่อเรียกคือเฟืองทดรอบซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งกาลังผ่านฟันเฟือง
ในลักษณะของแรงบิดถ้าหากแบ่งประเภทของเฟืองตามลักษณะของฟันเฟืองก็จะสามารถแบ่งได้เป็น
เฟืองตรง เฟืองเฉียง เฟืองก้างปลา เฟืองสะพาน และเฟืองดอกจอก ซึ่งลักษณะของฟันเฟืองก็จ ะ
สามารถช่วยในการทดรอบให้ใช้กาลังน้อยลงในการขับเคลื่อนกลไกให้เคลื่อนด้วยความเร็วสูงขึ้นซึ่งจะ
ใช้หลักการในการทดรอบได้แก่ใช้เฟืองขับที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าใช้ในการขับเฟืองตามที่
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีขนาดเล็กกว่า เทรน กังหันวิดน้าการนาเกียร์ทดมอเตอร์ ไปใช้งานส่วน
ใหญ่แล้วก็จะใช้กับระบบอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรกรรมซึ่งจะนาไปใช้ในส่วนของ ฟันเฟือง เป็น
ส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง ถื อ ว่ า นี่ คื อ กลไกในการขั บ เคลื่ อ นการท างานของเกี ย ร์ ม อเตอร์ และถื อ ได้ ว่ า เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญที่จะทาให้เกียร์มอเตอร์หรือมอเตอร์เกียร์ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นถ้าหากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเกียร์ทดมอเตอร์เป็นกลไกหรือเป็นกระบวนการทางาน
1 ในกระบวนการทางานทั้งหมดของมอเตอร์เกียร์ นั่นเอง
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ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจึงถือได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต หรือการทางานต่างๆ
ในปั จ จุ บั น นี้ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาและมี รู ป แบบของการท างานที่ ค่ อ นข้ า งง่ า ยมากยิ่ ง ขึ้ น เพราะเรามี
นวัตกรรม ต่างๆเหล่านี้เข้ามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้กับการทางานที่สามารถดาเนินไปได้อย่าง
คล่องตัวมากกว่าสมัยก่อนที่เรียกว่าแทบจะไม่มีเครื่องมือในการทุ่นแรงเลยแต่ก็ด้วยความยากลาบาก
ในสมัยนั้นทาให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมากมายมาใช้งานในปัจจุบันนี้นั่นเอง
ในส่วนของการ ซื้อมอเตอร์เกียร์ต่างๆก็เช่นกันเราก็ควรที่จะพิจารณาเรื่องของเกียร์ทดมอเตอร์ของ
มอเตอร์แต่ละประเภทด้วยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเหมาะสมกับการใช้งานของเราหรือไม่ซึ่งแน่นอน
ว่า ในส่ วนของเกียร์ ทดมอเตอร์ ส าหรับมอเตอร์ต่าง ๆแล้ว เราย่อมมีความแตกต่างกันออกไปตาม
กระบวนการผลิตและวัตถุประสงค์ที่จะให้นาไปใช้งานนั่นเองดังนั้นเราจึงไม่ควรมองข้าม กับเรื่อง
ฟันเฟืองซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าหากเราจะมองให้ดีนี่คือเรื่อง ที่เป็น
เรื่องใหญ่พอสมควร เพราะถ้าหากฟันเฟือง ทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็
อาจจะส่งผลกระทบต่อมอเตอร์เกียร์ ทาให้ทางานผิดพลาดไปด้วยเช่นกัน และถ้าหากทุกท่านอยากจะ
ศึกษาทาความเข้าใจเพิ่มเติม ในเรื่องของมอเตอร์เกียร์รวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทางาน
ของมอเตอร์ว่ามีอย่างไรบ้างเพื่อที่จะนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือประกอบการ
ทางานสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของเราได้ เลยเพราะเรามีการรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้
ให้กับลูกค้าทุกท่าน อยู่เสมอ

ภาพที่ 2.8 เกียร์ทดมอเตอร์
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัย เครื่องลางถั่วลิสง ผลงานของ นายเอกพล เข็มทอง
เนื่องจากประเทศไทยของเราปจจุบันจะมีการทาการเพราะปลูกถั่วดินกันเปนจานวนมากเวลานาไป
ขายก็จะตองทาการลางชาระเศษดินออกจากเมล็ดถั่วออกใหหมดเพื่อใหสะอาดในการลางก็จะตองเท
ถั่งลงใน อางแลวตองลางดวยมืออาจจะมีสารพิษที่เปนอันตรายตอมือไดถาลางไปเปนเวลานาน ดังนั้น
จึงไดคิดโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อมาชวยไมใหชาวบานที่ทาการเพราะถั่วดินนั้นมีอันตรายจากการที่ลาง
ถั่วดวยมือเปนเวลานานและสามารถชวยในการประหยัดเวลาในการลางสามารถเปนเครื่องถุนแรงลด
ความเหนื่อยใหชาวบานและชวยเหลือปญหาที่อาจเกิดขึ้นตอชาวบานตอไป อุปกรณนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป
น ตัวอยางหรือตนแบบในการทาอุปกรณชิ้นใหมที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

งานวิจัย เครื่องทาความสะอาดหอยแมลงภู่ผลงานของนายนิติพัฒน์ พลอยประดับ
เครื่องทาความสะอาดหอยแมลงภู่มีโครงสร้างเป็นเหล็กปลอดสนิมมีขนาดความจุ 1.07 ลูกบาศก์เมตร
และหมุนด้วยความเร็ว 10 รอบต่อนาที ใช้เวลา 2 นาที ในการล้างหอยแมลงภู่จานวน 50 กิโลกรัม
และสามารถกาจัดสิ่งเกาะติดที่ติดมากับฝาหอยได้โดยเฉลี่ย 3.93 กิโลกรัม คิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์
ของน้าหนักสิ่งเกาะติดทั้งหมด สิ่งเกาะติดที่หลุดออกมา เช่น เพรียง ฝาหอยแมลงภู่ที่แตก ฝาหอย
นางรม ฝาหอยที่ตายแต่ไม่แตก หอยที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า 5 เซนติเมตร ส่วนที่ยังไม่หลุดออก
เหลือเฉลี่ย 0.53 กิโลกรัม คิดเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ ของน้าหนักสิ่งเกาะติดทั้งหมด เช่น เพรียงที่เกาะติด
ฝาหอยแน่น ฝาหอยแมลงภู่และหอยนางรมที่มีขนาดใหญ่ เครื่องทาความสะอาดหอยมีต้นทุนในการ
สร้าง 59,941 บาทต่อเครื่อง โดยไม่รวมค่าแรง เมื่อนาหอยมาทาความสะอาดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
พบว่าน้าหนักรวมของหอยที่ได้จะลดลงไป 8 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่มูลค่าของหอยหลังจากทาความ
สะอาดแล้วพบว่ามีราคาเพิ่มขึ้น 38 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งเวลา และแรงงานที่ใช้ยังลดลงด้วย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง ตาบล นิคมสร้างตนเอง อาเภอ เมือง จังหวัด
ลพบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างได้มา โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง จานวน 5 คน ตาบล นิคมสร้างตนเอง อาเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี โดย
การทดลองใช้เครื่องโม่ปูน เปรียบเทียบกับการผสมปูนแบบเดิม แบบเดิมต้องใช้แรงงานคนในการ
ผสมปูน (ผสมในกระบะปูน ) จากนั้นบันทึกผลเวลาการทดลองเปรียบเทียบและตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ เครื่องโม่ปูน

3.2 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาเปรียบเทียบเครื่องโม่ปูน สามารถประหยัดเวลากว่าการผสมปูนแบบเดิมแบบเดิมต้อง
ใช้แรงงานคนในการผสมปู น (ผสมในกระบะปูน )โดยทาการทดลองกับ กลุ่มผู้ ประกอบอาชีพช่าง
ก่อสร้าง จานวน 5 คน จากนั้นบันทึกผลเวลาการทดลองเปรียบเทียบในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตารางเปรียบเทียบการประหยัดเวลาการผสมปูน
การผสมปูน
จานวน
ปูน
คนที่
1
2
3
4
5

2 ลูก
ใช้เครื่อง
(นาที)

3 ลูก
ใช้คน
(นาที)

ใช้เครื่อง
(นาที)

4 ลูก
ใช้คน
(นาที)

ใช้เครื่อง
(นาที)

5 ลูก
ใช้คน
(นาที)

ใช้เครื่อง
(นาที)

ใช้คน
(นาที)
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2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ เครื่องโม่ปูน จานวน 5 คน โดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่าง
ก่อสร้าง ตาบล นิคมสร้างตนเอง อาเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี จากนั้นทาการประเมินผลการทดลอง
ใช้และบันทึกผลการประเมิน ในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องโม่ปูน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง พอใช้
ปรับปรุง
ความคิดเห็น
(5คะแนน) (4คะแนน) (3คะแนน) (2คะแนน) (1คะแนน)
1. มีความสะดวกในการผสมปูน
2. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
แรงงานคน
3. ประหยัดเวลาในการทางาน
4. สามารถนาไปประกอบอาชีพได้
5. มีความปลอดภัยในการใช้งาน
รวม

3.3 การดาเนินการทดลอง
- ศึกษาเปรียบเทียบเครื่องโม่ปูน สามารถประหยัดเวลากว่าการผสมปูนแบบเดิมแบบเดิมต้อง
ใช้แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน)โดยทาการทดลองกับ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ช่างก่อสร้าง จานวน 5 คน
- ศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องโม่ปูน จานวน 5 คน โดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่าง
ก่อสร้าง ตาบล นิคมสร้างตนเอง อาเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- เก็ บ แบบบั น ทึก ผลเวลาการทดลองเปรีย บเที ย บจาก กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบอาชี พช่ า งก่ อ สร้ า ง
จานวน 5 คน เพื่อหาค่าเวลาที่ใช้ในการผสมปูน
- เก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ เครื่องโม่ปูน จากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่าง
ก่อสร้าง จานวน 5 คน และนาข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
- เมื่อสร้างเครื่องโม่ปูน เสร็จสมบูรณ์แล้วนาไปไห้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง ทดลองใช้
ผสมปูน และเปรียบเทียบกับ การผสมปูนแบบเดิม แบบเดิมต้องใช้แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมใน
กระบะปูน)โดยทาการทดลองกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง จานวน 5 คน จากนั้นบันทึกผล
เวลาการทดลองเปรียบเทียบ
- เมื่อสร้างเครื่องโม่ปูน เสร็จสมบูรณ์แล้วนาไปให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง จานวน 5
คน ทดลองใช้เพื่อหาความพึงพอใจและให้ตอบแบบประเมินโดยนาไปวิเคราะห์ข้อมูลนามาคานวณหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviatuon; S.D.)

3.6 สถิติที่ใช้ทดสอบ
- การวิเคราะห์ แบบประเมิน การทดลองใช้ เครื่องโม่ปูน โดยนาไปวิเคราะห์ข้อมูลนามา
คานวณหา ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviatuon; S.D.) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยใช้สูตร ดังนี้
∑
̅
X

∑X
N

แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน
แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สูตรดังนี้
S.D. =√

S.D
X

X
n

แทน
แทน
แทน
แทน

∑(

)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแต่ละคนในกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลแต่ละจานวน
จานวนกลุ่มตัวอย่าง

3.7 เกณฑ์การประเมินผล
ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่
ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่

4.5
3.5
2.5
1.5
1

≤X ≤
≤X ≤
≤X ≤
≤X ≤
≤X ≤

5
4.4
3.4
2.4
1.4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความคิดเห็นระดับดีมาก
มีความคิดเห็นดี
มีความคิดเห็นระดับปานกลาง
มีความคิดเห็นระดับพอใช้
มีความคิดเห็นระดับปรับปรุง

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ในการศึ กษาเปรี ย บเทีย บเครื่องโม่ ปูน สามารถประหยั ดเวลากว่ าการผสมปูนแบบเดิ ม
แบบเดิมต้องใช้แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน )โดยทาการทดลองกับ กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพช่างก่อสร้าง จานวน 5 คน จากนั้นบันทึกผลเวลาการทดลองเปรียบเทียบใน ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ผลการทดลอง ตารางเปรียบเทียบการประหยัดเวลาการผสมปูน
การผสมปูน
จานวน
ปูน
คนที่

2 ลูก

3 ลูก

4 ลูก

ใช้เครื่อง ใช้คน
(นาที) (นาที)

ใช้เครื่อง ใช้คน
(นาที)
(นาที)

ใช้เครื่อง
(นาที)

5 ลูก
ใช้คน ใช้เครื่อง
(นาที) (นาที)

ใช้คน
(นาที)

1

1

15

2

33

3

40

4

58

2

2

13

2

30

4

42

4

60

3

1

16

2

32

3

47

5

59

4

1

14

3

30

4

43

4

60

5

2

15

3

29

3

45

5

57

จากตารางที่4.1 แสดงเวลาการใช้เครื่องโม่ปูน เปรียบเทียบกับการผสมปูนแบบเดิม แบบเดิมต้องใช้
แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน) แปลผล ดังนี้
1. การผสมปูน จานวน 2 ลูก ใช้เวลาในการผสมปูน เครื่องโม่ปูน ใช้เวลาเฉลี่ย 1.4 นาที การผสมปูน
แบบเดิม แบบเดิมต้องใช้แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน) ใช้เวลาเฉลี่ย 14.6 นาที
จากเวลาทีท่ ดลอง เครื่องโม่ปูน สามารถประหยัดเวลาในการผสมปูน ได้ 13.2 นาที
2. การผสมปูน จานวน 3 ลูก ใช้เวลาในการผสมปูน เครื่องโม่ปูน ใช้เวลาเฉลี่ย 2.4 นาที การผสมปูน
แบบเดิม แบบเดิมต้องใช้แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน) ใช้เวลาเฉลี่ย 30.8 นาที
จากเวลาที่ทดลอง เครื่องโม่ปูน สามารถประหยัดเวลาในการผสมปูน ได้ 28.4 นาที
3. การผสมปูน จานวน 4 ลูก ใช้เวลาในการผสมปูน เครื่องโม่ปูน ใช้เวลาเฉลี่ย 3.4 นาที การผสมปูน
แบบเดิม แบบเดิมต้องใช้แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน) ใช้เวลาเฉลี่ย 43.4 นาที
จากเวลาที่ทดลอง เครื่องโม่ปูน สามารถประหยัดเวลาในการผสมปูน ได้ 40 นาที

17

4. การผสมปูน จานวน 5 ลูก ใช้เวลาในการผสมปูน เครื่องโม่ปูน ใช้เวลาเฉลี่ย 4.4 นาที การผสมปูน
แบบเดิม แบบเดิมต้องใช้แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน) ใช้เวลาเฉลี่ย 58.8 นาที
จากเวลาที่ทดลอง เครื่องโม่ปูน สามารถประหยัดเวลาในการผสมปูน ได้ 54.4 นาที
2. ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ เครื่องโม่ปูน จานวน 5 คน โดยกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพช่างก่อสร้าง ตาบล นิคมสร้างตนเอง อาเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี จากนั้นทาการประเมินผล
การทดลองใช้และบันทึกผลการประเมินใน ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องโม่ปูน
ความคิดเห็น
1. มีความสะดวกในการผสมปูน
2. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน
3. ประหยัดเวลาในการทางาน
4. สามารถนาไปประกอบอาชีพได้
5. มีความปลอดภัยในการใช้งาน
รวม

X

4.5
4.2
4.2
4.4
4.5
4.36

S.D.
0.67
0.60
0.75
0.49
0.50
0.60

จากตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลคะแนน ความคิดเห็น
ของผู้ทดลองใช้เครื่องโม่ปูน ดังนี้
1. มีความสะดวกในการผสมปูน พบว่าค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.5 และ ค่า S.D. เท่ากับ 0.67 แสดง
ว่าผู้ทดลองใช้มีความคิดเห็นดีมาก
2. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน พบว่าค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.2 และค่า S.D.เท่ากับ 0.60
แสดงว่าผู้ทดลองใช้มีความคิดเห็นดี
3. ประหยัดเวลาในการทางาน พบว่าค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.2 และค่า S.D. เท่ากับ 0.75
แสดงว่าผู้ทดลองใช้มีความคิดเห็นดี
4. สามารถนาไปประกอบอาชีพได้ พบว่าค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.4 และค่า S.D. เท่ากับ 0.49
แสดงว่าผู้ทดลองใช้มีความคิดเห็นดี
5. มีความปลอดภัยในการใช้งาน พบว่าค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.5 และค่า S.D เท่ากับ 0.50
แสดงว่าผู้ทดลองใช้มีความคิดเห็นดีมาก

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ในการศึกษาเปรียบเทียบเครื่องโม่ปูน สามารถประหยัดเวลากว่าการผสมปูนแบบเดิม
แบบเดิมต้องใช้แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน) โดยทาการทดลองกับกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพช่างก่อสร้าง จานวน 5 คน ผลการวิจัยคือ เครื่องโม่ปูน ประหยัดเวลากว่าการผสมปูนแบบเดิม
แบบเดิมต้องใช้แรงงานคนในการผสมปูน (ผสมในกระบะปูน) เป็นไปตามสมมติฐาน
5.1.2 ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องโม่ปูน จานวน 5 คน โดยกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพช่างก่อสร้าง ตาบล นิคมสร้างตนเอง อาเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี มีความพึงพอใจต่อ เครื่องโม่
ปูน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับดี เป็นไปตามสมมติฐาน

5.2 อภิปรายผล
จากการวิจัย เครื่องโม่ปูน มีจุดเด่น จุดด้อย ดังนี้
จุดเด่น
มีลั กษณะที่แปลกใหม่ และ มีถัง ผสมปูนที่กว้างพอสาหรับ ใส่ปูนได้ปริมาณมาก และใช้
สวิตช์ควบคุมที่มีความปลอดภัย
จุดด้อย
ถังผสมปูนสามารถรับน้าหนักได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 50 กิโลกรัม

5.3 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.3.1 ควรนาผลการวิจัยเครื่องโม่ปูนไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยอื่นๆต่อไป
5.3.2 ควรนาผลการวิจัยเครื่องโม่ปูนไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลาย

5.4 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
5.4.1 ควรพัฒนารูปแบบอยู่ตลอดเวลา
5.4.2 ควรนาวัสดุชนิดอื่นๆมาทดลองเพื่อให้เกิดความหลากหลาย

