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บทคัดย่อ 
 
 
 การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ  เคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้
ต้นแบบวิธีการด าเนินการวิจัย  โดยการสร้างเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้และหาค่าประสิทธิภาพด้าน
เทคนิคโครงสร้างและด้านการใช้งาน โดยใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน ๑๐  คน  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
คือ  การหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง  และเหตุผลมาจากการที่ได้พบเห็นกลุ่มสตรีและกลุ่ม
แม่บ้านและเกษตรกร ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ท าการสไลด์ว่านที่ช้าและผลงานที่ไม่
สวยงามและช้ามากจึงได้คิดผลิตเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้สร้างเคร่ืองต้นแบบเพื่อสร้างเคร่ืองมือ
ส าหรับกลุ่มแม่บ้านให้มีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาความยากจนไห้ดีขึ้น โดยได้เร่ิมทดลองใน
หลาย ๆ รูปแบบและเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดในการประดิษฐ์เคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ต้นแบบ 
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน จึงได้เคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริง
และมีประสิทธิภาพที่ชัดเจนโดยได้น าไปทดลองใช้และเปรียบเทียบกับการใช้มือควั่นผลสไลด์ว่าน
หางจระเข้ปรากฏว่าสไลด์ว่านหางจระเข้ที่สร้างขึ้นได้มีผลการทดลองที่ดีคือ ลด ระยะเวลาน้อยกว่า
การใช้มือในปัจจุบันและต้นทุนในการสร้างเคร่ืองไม่สูงจึงน่าจะเป็นการน าไปสู่การด าเนินธุรกิจได้
อีกด้วย  
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ให้ความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาและเอ้ืออ านวยในการสร้างเคร่ืองแก่นักศึกษาเป็นอย่างดีมาโดย
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บทที่ 1 
 

บทน า   
 

ท่ีมาของการประดิษฐ์ 
 
 การประกอบอาชีพของคนไทยส่วนใหญ่ คือ อาชีพอิสระและ เกษตรกรรมภาย ใน
ครอบครัว เช่น  การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร การจัดกลุ่มสร้างงานเกี่ยวกับการเกษตร  
โดยเฉพาะอาชีพของประชาชนใน จ.ประจวบคีรีขันธ์  จะมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่  เช่น  การ
ปลูกสัปปะรด ปลูกกล้วย ปลูกว่านหางจระเข้  ซึ่งเป็นพืชที่ท ารายได้ให้เกษตรกรเป็นอย่างมากและ
ได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลากหลาย  โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาว่านหางจระเข้ เป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ ที่ผ่านการคัดสรรสมุนไพรธรรมชาติ “ว่านหางจระเข้” สายพันธุ์ อโล บาร์บาเดนซิส 
มิล (Aloe barbadensis Mill) ซึ่งเป็นพืชที่ถูกน ามาใช้ในการดูแลสุขภาพ และการบ าบัดโรคต่างๆ  
มากมาย ไม่ว่าจะใช้ในวงการแพทย์แผนโบราณ และแพทย์แผนใหม่  มีการน ามาใช้ผสมใน
เคร่ืองส าอาง หรือน ามาใช้เป็นอาหาร ซึ่งมีผลการวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพอัน
ยอดเยี่ยม ท าให้ว่านหางจระเข้ได้รับการยอมรับในประโยชน์อันทรงคุณค่ามาเป็นเวลานับทศวรรษ  
จนได้รับการขนานนามว่า “พืชมหัศจรรย์” หรือ “อายุวัฒนะ” มาช้านานว่านหางจระเข้ประกอบด้วย
สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า 200 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นวิตามินต่างๆ เกลือแร่ กรดอะมิ
โนทั้ง 20 ชนิด เอนไซม์ เบต้าแคโรทีน และไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ (HDL) เป็นต้น ด้วย
คุณค่าของสารอาหารต่างๆ อันเป็นประโยชน์เหล่านี้ ผสมผสานอย่างเหมาะสมตามธรรมชาติ 
ท าให้สรรพคุณชองว่านหางจระเข้นั้นมีมากมายนานัปการ นอกจากการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
การท างานของร่างกายแล้ว ยังช่วยปรับสมดุลการท างานของร่างกายอีกด้วย  หากบริโภคอย่าง
สม่ าเสมอในปริมาณที่เหมาะสม 
            จากผลการวิจัยและการทดลองต่างๆ นักวิทยาศาสตร์พบว่า  การรับประทานว่านหางจระเข้
ก่อนมื้ออาหารจะช่วยปรับสมดุลของร่างกายในบุคคลที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างเร่ง
รีบ โดยจะช่วยเสริมสร้างระบบการย่อยอาหารให้สมบูรณ์  และท าให้ระบบการดูดซึมสารอาหาร
ของร่างกายดีขึ้น นอกจากนี้ ว่านหางจระเข้ยังมีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะทางธรรมชาติ อีกด้วย 

ในขบวนการผลิตยังมีความยุ่งยากพอสมควรซึ่งต้องมีการสไลด์เพื่อก าหนดขนาดโดยใน
ปัจจุบันต้องใช้มีดสไลด์จึงท าไห้ได้งานที่ช้าและชิ้นไม่เท่ากันดังนั้นนักศึกษาแผนกช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีซึ่งตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองดังกล่าวจึงได้พยายามคิดค้นเคร่ืองมือ
ที่ช่วยในการใช้งานและที่ส าคัญที่สุดคือการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเปรียบเทียบกับคนที่ ใช้มือใน



การผลิตและการสร้างเคร่ืองต้นแบบเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ให้กับกลุ่มแม่บ้านและเกษตรกรรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับผลการผลิตที่ดีในอนาคต
ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

  ๑.  เพื่อออกแบบและสร้างเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ 
๒.  เพื่อหาประสิทธิภาพเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ 

สมมติฐานการวิจัย 
 ๑.นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์สามารถออกแบบ  สร้างเคร่ืองต้นแบบ และ หา

ประสิทธิภาพ เคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ ต้นแบบใช้งานได้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัย  เร่ือง การสร้างออกแบบและสร้างเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ต้นแบบของ
นักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  นักศึกษาได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แล้วน ามาวิเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 
                          ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
   
 ขอบเขตตัวแปรท่ีศึกษา 

๑. ศึกษาวิธีการสไลด์ว่านหางจระเข้ด้วยมือของชาวบ้าน  
๒ .การวิจัยนี้จัดท าขึ้นที่  ต. สามร้อยยอด  อ. สามร้อยยอด  จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
๓. จัดท าการวิจัยในวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ถึง  วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔ 
๔.การวิจัยครั้งน้ีใช้การประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๐ ท่าน 

สร้าง เค ร่ืองต้นแบบ เค ร่ือง
สไลด์ว่ านหางจระเข้ต้นแบบ ของ 
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 

๑.  เพื่อออกแบบและสร้างเคร่ืองสไลด์ว่านหาง
จระเข้ 

 
๒.  เพื่อหาประสิทธิภาพเคร่ืองสไลด์ว่านหาง
จระเข้ 
 
 



 
ประโยชน์ของการวิจัย   
  
 ๑.ได้เคร่ืองต้นแบบสไลด์ว่านหางจระเข้เพื่อการลดระยะเวลาในการสไลด์ว่านหาง
จระเข้ให้เพิ่มปริมาณการผลิตให้กับกลุ่มแม่บ้านมากขึ้น   

 ๒. เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้จากการที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นเคร่ืองต้นแบบ
เพื่อน าไปปรับปรุงใช้งานของนักศึกษา 

 ๓.ได้สิ่งประดิษฐ์ในการศึกษาที่เป็นงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์กับการศึกษา กลุ่ม
แม่บ้านและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

 ๔.เกิดการตั้งโจทย์วิจัยเชิงรุกจากฝ่ายผู้ใช้ และน าผลงานวิจัยไปใช้ได้ 
                            ๕.ผู้สนใจสามารถน าเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ไปเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาต่อไป 

         ๖.นักเรียน นักศึกษา สามารถน าภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาประยุกต์สร้างเคร่ืองต้นแบบ
เข้ากับการเรียนการสอนได้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

๑.การออกแบบ หมายถึง   การน าเอาความรู้และทักษะที่ไดจ้าการเรียนมาใช้ออกแบบและ
สร้างเครื่องสไลด์ว่านหางจระเข ้

๒. เคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ หมายถึง เคร่ืองต้นแบบที่ใช้ส าหรับการสไลด์
ว่านหางจระเข้โดยเฉพาะ 
    ๓.นักศึกษา    หมายถึง นักศึกษาแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 
    ๔.สิ่งประดิษฐ์      หมายถึง สิ่งที่คิดค้นสร้างขึ้นมาใหม่โดยนักศึกษาแผนกช่าง
ยนต์วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 
    ๕.ว่านหางจระเข้    หมายถึง ว่านที่จะน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  
         ๖.ผู้เชี่ยวชาญ    หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทางการ
ออกแบบ และ สร้างเคร่ืองจักร หรือ มีประสบการณ์ด้านการใช้เคร่ืองจักรไม่น้อยกว่า ๕ปี   

 
 
 
 

 



บทที่ ๒  
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจกับ
หลักการ ทฤษฎี และผลการวิจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้ 
 
    ๒.๑ว่านหางจระเข้ 

๒.๒ประเภทของผลิตภัณท์ 
๒.๓สแตนเลสและใบมีดสแตนเลส 

     ๒.๔การส่งก าลังและประสิทธิภาพมอเตอร์ 
     ๒.๕เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
๒.๑ว่านหางจระเข้ 

 ว่านหางจระเข้เป็นต้นพืชที่มีเนื้ออ่ิมอวบ จัดอยู่ในตระกูลลิเลี่ยม ( Lilium ) 
แหล่งก าเนิดดั้งเดิมอยู่ในชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและบริเวณตอนใต้ของทวีป ซึ่งมีทั้งพันธุ์ที่มี
ขนาดใหญ่มากจนไปถึงพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่า ๑๐ เซนติเมตร ลักษณะพิเศษของว่านหางจระเข้ก็คือ 
มีใบแหลมคล้ายกับเข็ม เนื้อหนา และเนื้อในมีน้ าเมือกเหนียว ว่านหางจระเข้ผลิดอกในช่วงฤดู
หนาว ดอกจะมีสีต่างๆกัน เช่น เหลือง ขาว และแดง เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของมัน 

           

 

 

ภาพที่ ๒.๑ ว่านหางจระเข้ 

 วิธีใช้ว่านหางจระเข้   

ขนาดของต้นไม้ ต้นว่านหางจระเข้ที่จะน ามาใช้ควรเป็นต้นที่ปลูกนาน  ๑ ปีขึ้นไป  อย่างไร
ก็ตามต้นเล็กๆก็มีสรรพคุณ  ในการรักษาเช่นกัน  แต่สรรพคุณของมันจะมีมากขึ้นตามอายุ  จึงควรมี
ต้นแก่ๆอย่างน้อยสักต้นในบ้าน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


ใบ ปกติควรใช้ใบล่างสุด  เพราะเป็นใบที่แก่และใหญ่กว่าใบอ่ืน  ดังนั้นจึงมีเมือกมากและ
มีคุณค่าทางยามากกว่าการน าใบมาใช้ ก่อนน าใบว่านหางจระเข้มาใช้ต้องล่างให้สะอาดเสียก่อน  ใบ
ว่านที่น ามาใช้ยิ่งสดจากต้องเท่าไหร่ยิ่งดี  ทั้งนี้เพราะใบที่ถูกตัดจากต้นแล้วสรรพคุณจะลดลง
เร่ือยๆ  วิธีที่ประหยัดต้นว่านหางจระเข้และท าให้มีสรรพคุณดีที่สุดคือ   ตัดใบเอามาใช้เท่าที่จ าเป็น
และพอใช้ใน  ๑  วัน  วันรุ่งขึ้นหากต้องการใช้ก็ไปตัดจากต้นมาใช้ใหม่  มีผู้ใช้บางท่านต้องการใช้
เพียงเล็กน้อยแต่ตัดเอามาใช้ทั้งใบส่วนที่เหลือเก็บไว้  วิธีนี้สิ้นเปลืองและท าให้ใบว่านหางจระเข้มี
สรรพคุณลดลง  การตัดใบว่านออกมาบางส่วนไม่ได้ท าอันตรายต่อต้นไม้  เพราะว่ารอยตัดจะปิดตัว
ลงอย่างรวดเร็ว  มีผู้ใช้บางท่านรีดเอาวุ้นจากว่านหางจระเข้ออกมาใส่ชามแล้วน าไปแช่ในตู้เย็นโดย
คิดว่าวิธีนี้จะท าให้น ามาใช้สะดวก  ความจริงแล้ว  วิธีนี้ท าให้ว่านหางจระเข้เสื่อมสรรพคุณเร็ว
ที่สุด  อย่างไรก็ตาม  ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้ใบว่านจากต้นได้ทุกคร้ัง  ใบว่านหางจระเข้สามารถ
เก็บไว้ใช้ได้ไม่เกิน  ๓-๔  วัน  หากน ามาแช่ในตู้เย็นสามารถเก็บไว้ใช้ได้ไม่เกิน  ๗  วัน 

 

 
      
           
 
 

 
ภาพที่ ๒.๒ การสไลด์ว่านเพื่อแปรรูป 

 
๒.๒ผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีว่านหางจระเข้ที่เป็นสายพันธ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด  มี
ชื่อว่า“บาร์บาเดนซิส (Aloe Barbadensis) ว่านหางจระเข้เป็นพืชที่คนไทยเราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่
โบราณ โดยพบว่ามีสรรพคุณทางยาเช่น วุ้นสดจากใบใช้รักษาแผลที่เกิดจากไฟไหม้แผลจากแมลง
กันต่อยใช้ผสมเป็นเคร่ืองส าอางนอกจากนั้นจึงได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงสาธารณสุข  แพทย์
แผนไทยช่วยพัฒนาว่านหางจระเข้ให้เป็นเจล เพื่อสะดวกในการใช้ สามารถพกพาได้  และยังมีอายุ
การเก็บรักษาได้ยาวนาน จึงสามารถเผยแพร่ให้ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย  ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ ด้วยขบวนการผลิตโดยวิธีธรรมชาติที่สืบทอดกันมาขบวนการผลิตเช่นนี้ยังช่วยลด
ภาวะโลกร้อนให้กับโลกอีกด้วยเป็นผลิตภัณฑ์เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้  แก่



สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ราษฎรในชุมชน/หมู่บ้านท าให้คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นดีขึ้น ลักษณะ
ของต้นอโลเวร่าคือ มีใบปลายแหลม รอบใบหยัก และมีหนาม เนื้อในมีน้ าคล้ายวุ้นเป็นเมือกเหนียว
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ ค าว่า อโล (ALOE) 
เป็นภาษากรีกโบราณ ซึ่งแผลงลงมาจากค าว่า  ALLAL แปลว่า รสฝาดหรือขมในภาษายิว เดิมที่
ต้นอโลเวร่าเป็นพืชในเขตร้อน ต่อมาถูกน าไปแพร่พันธ์ทั้งในยุโรปและเอเชียชาวจีนโบราณใช้อโล
เวร่าเป็นส่วนส าคัญในการปรุงยาสมุนไพรจีนมานานหลายพันปี ส่วนชาวรัสเซียเรียกพืชชนิดนี้ว่า 
ยาอายุวัฒนะ (The Elixir of Longevity) และ ในต ารายาของกรีกราวต้นคริสต์ศตวรรษบันทึกไว้ว่า
ชาวกรีกได้น าอโลเวร่ามาใช้รักษาโรคนอนไม่หลับผมร่วง โรคในช่องปาก โรคไต  ผิวหนังพอง ผิว
ถูกแดดเผา ผิวด่างด า บ ารุงผิวและระงับอาการปวด  รักษาบาดแผล  

 

 

 
 
 

 
ภาพที่ ๒.๓ ผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ รักษาแผลในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดี และสามารถ

ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย 
 
๒.๓  สแตนเลสและใบมีด 

สเตนเลส หรือตามศัพท์บัญญัติเรียกว่า เหล็กกล้าไร้สนิม เป็นเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่ า
(น้อยกว่า ๒%)ของน้ าหนัก มีส่วนผสมของโครเมียม อย่างน้อย ๑๐.๕% ก าเนิดขึ้นในปี พ.ศ.๑๙๐๓ 
เมื่อนักวิทยาศาสตร์พบว่า การเติมนิเกิล โมบิดินัม ไททาเนียม ไนโอเนียม หรือโลหะอ่ืนแตกต่างกัน
ไปตามชประเภทของสแตนเลสนิด ของคุณสมบัติเชิงกล และการใช้ลงในเหล็กกล้าธรรมดา  ท าให้          
เหล็กกล้ามีความต้านทานแบ่งได้ 5 ชนิดหลัก 

คุณสมบัติของ สแตนเลส 
               สเตนเลสต่างชนิดกันที่มีโครงสร้างต่างกัน จะมีลักษณะค่าความแข็งแรงที่เปลี่ยนแปลง
แตกต่างกันดังในรูปจะแสดงให้เห็น แนวโค้งของค่าความแข็งแรง โดยทั่วไปของเกรดสเตนเลส ๔
ชนิด 
          ๑. เกรดมาร์เทนซิติก มีค่าความจ านนความแข็งแรง (Yield Strength : YS) และค่าความ
แข็งแรงสูงสุด (Ultimate Tensile Strenght : UTS) สูงมากในสภาพที่ผ่านกระบวนการอบชุบ แต่จะ
มีค่าการยืดตัว (Elongation : EL %) ต่ า  



         ๒. เกรดเฟอร์ริติก มีค่าความจ านนความแข็งแรง และค่าความแข็งแรงสูงสุดปานกลาง  เมื่อ
รวมกับค่าความยืดตัวสูง จึงท าให้สามารถขึ้นรูปได้ดี  
         ๓. เกรดออสเตนิติก มีค่าความจ านนความแข็งแรงใกล้เคียงกับชนิดเฟอร์ริติก  แต่มีค่าความ
แข็งแรงสูงสุดและความยืดตัวสูง จึงสามารถขึ้นรูปได้ดีมาก  
          ๔. เกรดดูเพล็กซ์ (ออสเตไนท์ - เฟอร์ไรต์) มีค่าความจ านนความแข็งแรง และค่าความยืดตัว
สูงจึงเรียกได้ว่า เหล็กชนิดน้ีมีทั้งความแข็งแรง และความเหนียว (Ductility) ที่สูงเป็นเลิศ  

ค่าความแข็งของใบมีด  
ค่าของความแข็งกับการรักษาความคมนั้น มันเป็นปฏิภาคผกผันต่อกันหมายความ ว่าถ้าค่า

ความแข็งมากมีดอาจรักษาความคมได้น้อย แต่ถ้าค่าของความแข็งน้อย  มีดก็จะรักษาความคมได้
มากการ วัดค่าความแข็งของโลหะนั้นเขาใช้เคร่ืองวัดโดยการตอกหัวเพชรลงบนแท่งโลหะ หรือบน
ใบมีดที่ขึ้นรูปแล้ว ได้ระดับความลึกเท่าไร ก็จะอ่านค่าออกมาเป็นความแข็งสัมพัทธ์ของโลหะชิ้น
นั้นเทียบความแข็งของเพชร ซึ่งมีค่าเป็นศูนย์ วิธีนี้ยึดถือกันเป็นมาตราฐาน ฉะนั้นถ้าโลหะแข็ง..
ระดับความลึกก็จะน้อย ค่าความแข็งสัมพัทธ์ของโลหะจึงน้อยตามค่าที่อ่านได้ และถ้าโลหะอ่อน..
ระดับความลึกก็จะมาก ค่าความแข็งสัมพัทธ์ของโลหะจึงมากตามกัน  ค่าความแข็งสัมพัทธ์ของ
โลหะนี้ เรามีหน่วยวัดกันเป็น "ร็อคเวลล์" (ROCKWELL)  
๒ .๔ การส่งก าลัง และประสิทธิภาพด้วยมอเตอร์  
 การส่งก าลังใช้ ด้วยมอเตอร์ขนาด  ๒๒๐ V  ๑/๕HP ความเร็วต้นที่  ๑๔๔๐ รอบต่อนาที่  
 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี  ๓  มอเตอร ์
 มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล  เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ 
ต้นก าลังในการขับเคลื่อนเคร่ืองจักรกลต่าง  มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน
โรงงานอุตสาหกรรม  และเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงาน  ไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงมาก  การเรียนรู้ให้
เข้าใจถึงประสิทธิภาพ  ตลอดจนเลือกใช้งานมอเตอร์ให้       เหมาะสมและถูกต้อง  จึงนับว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง และท าให้กระบวนการผลิตเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  หัวข้อที่ส าคัญในบทนี้มีดังนี้ 
  ๑.  ประเภทของมอเตอร์ 
  ๒.  ประสิทธิภาพและก าลังสูญเสียในมอเตอร์ 

 



  ๓.  มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและมอเตอร์มาตรฐาน 
  ๔.  การเลือกใช้งานมอเตอร์ 
  ๕.  ตัวปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ 

๖.  วิธีการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ 
  ๗.  วิธีการประหยัดพลังงานในมอเตอร์ 
           ๘. ใช้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
  ๒.๔.๑ประเภทของมอเตอร์ 
  มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถแบ่งประเภทออกได้เป็น ๒ พวกใหญ่ ๆ คือ มอเตอร์กระแสตรง 
และมอเตอร์กระแสสลับ  
  ๒.๔.๒ประสิทธิภาพของมอเตอร์ 
    ประสิทธิภาพของมอเตอร์คือ อัตราส่วนของก าลังกลที่ได้ออกมาต่อก าลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
มอเตอร์ 
  ประสิทธิภาพ (%) =   ก าลังกลที่ออก   x  ๑๐๐ 
      ก าลังไฟฟ้าที่ป้อน 
                      หรือ ประสิทธิภาพ =   (ก าลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้า – ก าลังที่สูญเสีย) x ๑๐๐ 
                           ก าลังไฟฟ้าที่ป้อน   
  E  =  Pout  x  ๑๐๐   = (Pin – Ploss)  x  ๑๐๐ 
                Pin          Pin 
  ก าลังกลขาออกที่เพลา (Pout) จะมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบและแรงบิดดังน้ี 
   Pout     =       TN  
        ๙๔๗ 
  เมื่อ  Pout คือ ก าลังขาออกที่เพลา (kW) 
   N คือ ความเร็วรอบ (rpm) 
   T คือ แรงบิด (kg.m) 
 

มาตรฐาน ประสิทธิภาพที่โหลดเต็มที่ (%) 
 ๗.๕ hp ๒๐ hp 

        CSA  C390 ๘๐.๓ ๘๖.๙ 
        NEMA MG - ๑ ๘๐.๓ ๘๖.๙ 
        IEC- ๓๔.๒ ๘๒.๓ ๘๙.๔ 
       JEC - ๓๗ ๘๕.๐ ๙๐.๔ 
ตารางที่ ๒  แสดงประสิทธิภาพของมอเตอร์ตามมาตรฐานต่าง ๆ 
 



๒.๔.๓ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและมอเตอร์มาตรฐาน 
  มอเตอร์ที่มีขายในท้องตลาดทั่ว ๆ ไป บางบริษัทได้มีการผลิตตามมาตรฐาน แต่
บางบริษัท ก็ต้องการผลิตมอเตอร์ที่มีราคาถูกจึงใช้ส่วนประกอบคุณภาพต่ า ประสิทธิภาพต่ า ท าให้
มอเตอร์กินไฟสูง สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและมีอายุการใช้งานสั้น 
 

 วิธีการค านวณการประหยัดพลังงานโดยการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
  ความแตกต่างของประสิทธิภาพระหว่างมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและมอเตอร์
มาตรฐาน ทั่วไป  สามารถใช้ค านวณหาพลังไฟฟ้า (Power) ที่ประหยัดได้ (หรือ kW ที่ประหยัดได้) 
จากสมการข้างล่างนี้ : 

              kWที่ลดลง    =   kWตามโหลด  x  










hs E

% 100
  -  

E

% 100  

 
 Es     = ประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐานทั่วไปที่โหลดค่าหนึ่ง (%) 
 Eh     = ประสิทธิภาพของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่โหลดค่าเดียวกัน (%) 
 kWตามโหลด = พลังไฟฟ้าของมอเตอร์ 
 kWที่ลดลง = พลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 
๒.๔.๔ การเลือกใช้มอเตอร์ 
 มอเตอร์มีมากมายหลายชนิดควรเลือกชนิดให้เหมาะกับโหลด (เช่น โหลดที่เปลี่ยนความเร็ว
รอบ แบบต่อเนื่องได้) และสภาพการใช้งาน (เช่น ในที่ ๆ มีความชื้นสูง) เป็นต้น  ตารางที่ ๑ แสดง
ตัวอย่างการเลือกใช้มอเตอร์ให้เหมาะกับชนิดของงานประเภทต่าง ๆ  
๒.๔.๕ ตัวปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ 
   มอเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนในโรงงาน
อุตสาหกรรม และมีโหลดไม่คงที่ตลอดเวลา  เราสามารถใช้ตัวปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ให้
เหมาะสมกับโหลด  ซึ่งจะช่วย ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เป็นจ านวนมาก  
 

๒.๔.๖ วิธีการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ 
   โดยทั่วไปการควบคุมความเร็วของมอเตอร์สามารถท าได้ 2 วิธีคือ 
   ๒.๔.๖.๑ โดยทางกล 
    - ใช้สายพานหรือเฟืองทด 
    - ใช้การปรับแดมเปอร์ 
    - ใช้การปรับมุมของใบพัด 
    - ใช้การปรับไกด์เวน 
   ๒.๔.๖.๒ การใช้ชุดควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ (VSD) 



    การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสสลับ (AC motor) สามารถกระท า
ได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของมอเตอร์ 
๒.๔.๗ วิธีการประหยัดพลังงานในมอเตอร์ 
   ในการประหยัดพลังงาน จะต้องเร่ิมพิจารณาจากหลักการแปรรูปพลังงานเป็นอันดับ
แรก และจะต้องคิดไว้เสมอว่าในสภาพปกติแล้ว  การแปรรูปพลังงานจะต้องมีการสูญเสียระหว่าง
ทางเสมอ  ซึ่งมักจะเป็นในรูปของพลังงานความร้อน  ส่วนพลังงานที่ป้อนเข้าเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้า
สู่มอเตอร์ไฟฟ้า  ซึ่งภายในระบบจะมีการสูญเสียต่าง ๆ ของมอเตอร์เกิดขึ้น พลังงานส่วนใช้งานได้
เป็นพลังงานกลศาสตร์ที่หัวเพลา ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแรงบิดและความเร็วรอบของมอเตอร์นั้น ๆ ที่ต่อ
จากระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะ เข้าสู่ระบบภาระของเคร่ืองจักรกล เช่น สายพานส่งของ 
ลิฟท์ ปั๊มน้ า พัดลม  ซึ่งในระบบภาระของเคร่ืองจักรกลก็จะมีการสูญเสียอีกส่วนหน่ึงที่เป็นส่วนการ
สูญเสียของภาระ  โดยวงจรแสดงภาคของระบบทั้งสองที่ต่อเน่ืองกัน 
 

๒.๔.๘ ใช้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
  มอเตอร์ที่ใช้จากบริษัทผู้ผลิตหลายแหล่ง  จะมีประสิทธิภาพต่างกันพอสมควร  เนื่องจาก 
การออกแบบและการผลิต เช่น มอเตอร์แบบหนึ่งจากบริษัทผู้ผลิต ๖ แห่ง จะให้ค่าประสิทธิภาพใน        
แคตาล็อคตั้งแต่๘๘ % ถึง ๙๒ % ค่าประสิทธิภาพที่ต่างกันนี้จะมีผลต่อ Running costs มาก 
    

  ปัจจุบันนี้ มีบริษัทผู้ผลิตหลายแห่งได้ผลิตมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง (High efficiency 
motor) แม้ว่ามอเตอร์แบบนี้ราคาจะแพงกว่ามอเตอร์แบบมาตรฐาน (Standard efficiency motor) แต่
ช่วงคืนทุนจะเร็วเมื่อมีชั่วโมงการใช้งานมาก 
 

๒.๔.๙ ลดก าลังสูญเสียของมอเตอร์ขณะจ่ายภาระน้อย 
  ในบางกรณีภาระของมอเตอร์ไม่เท่ากันตลอด  จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้มอเตอร์ที่
ภาระต่ า ๆ เช่นในงานของสายพานและเครื่องกลึง  เป็นต้น 
๒.๕เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   

ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องนายคีรินทร์ ช านาญหมอ,นายประพจน์ สมงาม ,นาย
รัฐศาสตร์ ศรีเมือง, ๒๕๓๙ วิศวกรรมเคร่ืองกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นการออกแบบและสร้างเคร่ืองอบแห้งใบชาต้นแบบ  และได้ท าการทดสอบเพื่อหา
ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองอบใบชาที่สร้างขึ้น เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
เคร่ืองให้มีสมรรถนะที่ดีเหมาะสมกับการใช้งานยิ่งขึ้น  

 
 
 



ออกแบบเครื่อง 

ทดลองใช้เคร่ือง ปรับปรุง 

 

บทที่  ๓ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการศึกษาและด าเนินการออกแบบสร้างและ ทดลองใช้เคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้
ผู้วิจัยได้วางแผนขั้นตอนการจัดสร้างดังนี ้

๓.๑ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
๓.๒ออกแบบสไลด์ว่านหางจระเข้  
๓.๓สร้างเคร่ือง 
๓.๔ทดลองใช้  แก้ไขปรับปรุง 
๓.๕สรุปผล 

๓.๑  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูปว่านหางจระเข้และประเภทของผลิตภัณท์
รวมถึงขั้นตอนการด าเนินงานออกแบบและสร้างเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ 
๓.๒.  การออกแบบและสร้างสไลด์ว่านหางจระเข้ 

                                          ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น 

                   
                      ศึกษาความเป็นไปได้การออกแบบและสร้างสไลด์ว่านหางจระเข้ 
      
 
                                                            
                                                                สร้างเครื่อง 
 
 
   
 
                                                                     
     ตรวจสอบโดยที่ปรึกษา 
 

       ประเมินประสิทธิภาพ 
แผนภูมิที่  ๑  แสดงขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 



     ๓.๓ ขั้นการสร้างเคร่ือง 
                  ๓.๓.๑  ศึกษาวิธีต่าง ๆ ในการสร้างเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้  

       ๓.๓.๒ศึกษาความเป็นไปได้ของลักษณะของเคร่ืองมือ คือการศึกษาแนวทางในการท า
เคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้                      

                 ๓.๓.๓ออกแบบเคร่ือง คือการออกแบบเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ 
                 ๓.๓.๔สร้างเคร่ือง  การลงมือสร้างเคร่ืองมือตามแบบที่ออกแบบไว้  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
                     

 
  ภาพท่ี  ๕ แสดงการสร้างโครงเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี ๖  แสดงการสร้างโครงสร้างภายใน 
 



      ๓.๓.๕ทดลองใช้งาน คือการทดลองท าเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ 
 ๓.๓.๖เก็บข้อมูลหาประสิทธิภาพ คือการเก็บข้อมูลทางสถิติ 
   ๓.๓.๗ขั้นการสร้างแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ทั่วไป 

 
เลือกสถิติ 

 
                                                                                                                       

            สร้างแบบประเมิน ปรับปรุง 
              
                                         

  ตรวจสอบโดยผู้ช านาญหรือที่ปรึกษา                                                                                     
 
 

แบบสอบถาม 
                                           
                                          

แผนภูมิที่ ๒ แสดงขั้นตอนการออกแบบแบบสอบถาม 
    

 
๓.๔ เลือกสถิติ เก็บข้อมูล หาประสิทธิภาพ 

    ๓.๔.๑ เลือกสถิติ คือการเลือกสถิติที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล 
    ๓.๔.๒  สร้างแบบประเมิน คือการออกแบบหัวข้อและรูปแบบการประเมินเคร่ือง 
                   ๓.๔.๓ ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา คือการน าแบบประเมินไป
ตรวจสอบ         

  ๓.๔.๔  แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 



๔. การทดลองใช้และเก็บข้อมูล 
 ๔.๑ ขั้นตอนการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

             เชิญผู้เชี่ยวชาญ 
 
 

                                               แนะน าการใช้เคร่ืองมือ 
 
 
 
                                                   สาธิตการใช้เคร่ืองมือ 
 
 
                                    ผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้และท าการประเมิน 
 
 

                                                                        เก็บข้อมูล 

 
แผนภูมิที่  ๓ แสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ๔.๑.๑ เชิญผู้เชี่ยวชาญ   
 ๔.๑.๒ แนะน าการใช้เคร่ืองมือ 
 ๔.๑.๓ สาธิตการใช้เคร่ืองมือ 
 ๔.๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้และท าการประเมิน 
 ๔.๑.๕  เก็บข้อมูล 

๕.  การวิเคราะห์ผลและการสรุปผล 
 
 
 
 
 



 
บทที ่๔   

 
ผลการวิจัยหรือการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิจัยเร่ืองการสร้างเคร่ืองท าเกลียวเชือก   แบ่งเป็น  ๒ ตอนคือ ศึกษาสภาพทั่วไป

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านช่างเทคนิค  และความเหมาะสมด้านการน าไปใช้งาน และการ
ทดลองหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับการใช้คนสไลด์     ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้ 
 การน าเคร่ืองสไลด์ว่าน   ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและด้านผู้ใช้ประเมินผลปรากฏดังนี้ 
 

๑.  ข้อมูลด้านวุฒิการศึกษาผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคและด้านผู้ใช ้
  ระดับปริญญาโท                มีจ านวน  ๔  คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๐ 
             ระดับปริญญาตรี    มีจ านวน  ๓  คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๐ 
  ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี   มีจ านวน  ๓  คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 

  กราฟที่  ๑  แสดงค่าร้อยละของวุฒิการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 

 
 

30%

40%
30%

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี

ปริญญำตรี

อื นๆ



๒. ข้อมูลด้านประสบการณ์ทางด้านช่างเทคนิคและการสไลด์ว่านหางจระเข ้
 ประสบการณ์การสไลด์ว่านหางจระเข้  ๕ ปี     ๔ คน  คิดเป็นร้อยละ๖๐  

ประสบการณ์การสไลด์ว่านหางจระเข้  ๖ ปี     ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   กราฟที่ ๒   แสดงค่าร้อยละประสบการณ์สไลด์ว่านหางจระเข้  ของผู้เชี่ยวชาญ 

ประสบการณ์ด้านเทคนิค   ๕-๑๐ ปี      ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ   ๒๐ 
ประสบการณ์ด้านเทคนิค   มากว่า ๑๐ ปี      ๔ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 

 
                                 กราฟที่ ๓   แสดงค่าร้อยละประสบการณ์ด้านเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญ 
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ผลการประเมินของผู้เชี่ยวด้านเทคนิคโครงสร้าง 
  

 

จุดประสงค์ข้อท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

R 
 

IOC คนที่๑ คนที่๒ คนที่๓ คนที่๔ คนที่๕ 

๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ 
๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ 
๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ 
๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ 
๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ 

๖ +๑ +๑ +๑ +๑ 0 ๔ ๐.๘ 
 

ตารางท่ี  ๔ แสดงการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

จุดประสงค์ข้อท่ี 

   ๑)  การออกแบบมีความกะทัดรัด   เป็นตามวัตถุประสงค์ 
   ๒)  การจัดวางชิ้นส่วนเหมาะสม  เป็นตามวัตถุประสงค์ 
   ๓)  มีความแข็งแรงของการจับยึดชิ้นส่วน  เป็นตามวัตถุประสงค์ 
   ๔)  มีความสะดวกในการใช้งาน  เป็นตามวัตถุประสงค์ 
   ๕)  ใช้วัสดุเหมาะสม  เป็นตามวัตถุประสงค์ 

 ๖)  มีความประณีต/ความสวยงาม เป็นตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟที่ ๔  การประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

18%

17%

17%17%

17%

14%



ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้ของผู้ใช้จะเห็นว่าในด้านการใช้มีข้อ
ที่   ๖  ยังมีข้อที่ควรต้องแกไข 
 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวด้านผู้ใช้ 

 

จุดประสงค์ข้อท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

R 
 

IOC คนที่๑ คนที่๒ คนที่๓ คนที่๔ คนที่๕ 

๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘ 
๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ 
๓ +๑ +๑ 0 +๑ +๑ ๔ ๐.๘ 
๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ 
๕ +๑ ๐ +๑ ๐ +๑ ๓ ๐.๖ 
๖ +๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ 

 
ตารางท่ี  ๕  แสดงการประเมินของผู้ใช้งาน 

 

 จุดประสงค์ข้อท่ี 

   ๑)  มีขั้นตอนการใช้ที่ง่ายสะดวก    เป็นตามวัตถุประสงค์ 
    ๒)  เคลื่อนย้ายสะดวกเป็นตามวัตถุประสงค์ 
   ๓)  สามารถสไลด์ว่านหางจระเข้     ได้ดี เป็นตามวัตถุประสงค์ 
   ๔)  มีความมั่นคงแข็งแรง  เป็นตามวัตถุประสงค์ 
   ๕)  ท าความสะอาดง่าย  เป็นตามวัตถุประสงค์ 
   ๖)  มีความปลอดภัยดี  เป็นตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 



16%

20%

16%
20%

12%

16%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟที่ ๕  การประเมินของผู้ใช้งาน 
 

การทดลองหาประสิทธิภาพ   
โดยการน าว่านหางจระเข้จ านวน ๒๐ กิโลกรัม มาท าสไลด์ว่านหางจระเข้     ติดต่อกันจะ

ใช้เวลา  ๑  นาที  ต่อจากนั้นจึงน าว่านหางจระเข้  จ านวน ๒๐  กิโลกรัมให้ประชาชนท าการสไลด์   
จะใช้เวลา  ๑๐  นาที  แสดงว่าเคร่ืองสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการประเมินของผู้ใช้งาน ความสะดวกในการใช้งานอยู่ในขั้นปานกลาง มีการ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก  สามารถสไลด์ว่านหางจระเข้     ได้ระดับดี  มีความมั่นคงแข็งแรงดี มีขั้นตอน
ในการที่ต้องปรับปรุงคือควรผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการปลอกเปลือกว่านหางจระเข้ด้วย  การใช้งานมี
ความปลอดภัยในระดับดี  
 

 
 

 
 
 



บทที่ ๕ 
 

 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   สร้างสไลด์ว่านหางจระเข้และหาประสิทธิภาพส าหรับ
การน าไปแปรรูปในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
๑.  สรุปผลการวิจัย 

จากการน าเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ที่จัดสร้างขึ้นมาทดลองให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสภาพ
ทั่วไปและสภาพการใช้งานสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.๑  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงสร้างเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้อยู่
ในเกณฑ์ดี จึงสรุปได้ว่าสามารถน าเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ไปใช้งานได้ 
 ๑.๒  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานและการทดลองใช้ผลปรากฏว่าอยู่ในการ
เกณฑ์ดี จึงสรุปได้ว่าอุปกรณ์ที่สร้างมานี้สามารถน าไปใช้ในการสไลด์ว่านหางจระเข้ได้ 

 
๒.  อภิปรายผล 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการทดลองใช้เคร่ืองเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้แล้วผล 

ปรากฏว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์  สามารถท าการสไลด์ว่านหางจระเข้ได้ 

๓.  ข้อเสนอแนะ 
  การท าเคร่ืองสไลด์ว่านหางจระเข้ถ้าท าให้ระบบการผลิตมีลักษณะ เป็นระบบอัตโนมัติ จะ
ท าให้ผลผลิตได้จ านวนมากขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
ก 

     

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช านาญการ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง และวุฒิ 
๑.  นายจรูญ     เตชะเจริญกิจ ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 

คม.  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
๒.  นายพิลิน      สกุณา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 

คอม. วิศวกรรมเคร่ืองกล  สจพ. 
 

๓.  นายนิยม      รักยิ่ง ครูวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 
วทม. อุตสาหกรรมเคร่ืองกล      มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
คม.     มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
 

๔.  นายชุติไชย   ทองมีขวัญ    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 
คม.  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

๕.นายสมบัติ        รักยิ่ง วทม. อุตสาหกรรมเคร่ืองกล      มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
๖.  นายกุลทล         หิริโอ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บ. เจริญฟู้ดส์อุตสาหกิจ  จ ากัด 

วทม.อุตสาหกรรมเคร่ืองกล  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

๗.  นายสนั่น           สร้อยสม ผู้ใหญ่บ้านสามร้อยยอด 
๘.  นายศักดิ์สิทธิ์     ปรียาไกรสอน         ที่ปรึกษากลุ่มแม่บ้าน สามร้อยยอด 
๙.  นางวรรณณี       ชมแค ประธานกลุ่มแม่บ้าน สามร้อยยอด 
๑๐. นางราตรี          พันธ์สวัสดิ์ กลุ่มแม่บ้าน สามร้อยยอด 
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