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บทคัดย่อ 

 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบจดุวาบไฟ 2)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง
ทดสอบจุดวาบไฟ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทดสอบจุดวาบไฟ  

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูด้วย แบบประเมินคุณภาพ, ตารางทดลองหาประสิทธิภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจ 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการหาค่าสถิติคือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มเปา้หมายของงานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ
ครูแผนกช่างยนต์ จำนวน 5 ท่าน 

 ผลการศึกษาพบว่า เครื่องทดสอบจุดวาบไฟมคีุณภาพใน ด้านการออกแบบอยู่ในระดับ ดมีาก ( X = 4.76 , SD = 

0.397 ) ด้านการใช้งานอยู่ในระดับ ดีมาก ( X = 4.76 , SD = 0.219 ) ด้านผลการทดลองอยูใ่นระดับ ดมีาก ( X = 4.76 , 

SD = 0.308 ) และ มีค่าเฉลี่ยรวมทุกรายการ ประเมินอยู่ในระดบั น้อยที่สุด ( X = 4.40 , SD = 0.547 ) 
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Abstract 

 This research aims to 1) To design and build a flash point tester 2) To study the performance of 
the flash point tester 3) To study the satisfaction of users with the flash point tester. 

The researcher also collects data. quality assessment form, efficacy testing table and a 
satisfaction assessment form From data analysis by statistical values are mean and standard deviation. 
The target group of the research and expert teachers in the mechanic department, 5 persons. 

The study found that The flash point tester is qualified in The design aspect is at a very good 

level. ( X = 4.76 , SD = 0.397 ) Usability is at a very good level. ( X = 4.76 , SD = 0.219 ) The results of the 

experiment were at a very good level. ( X = 4.76 , SD = 0.308 ) and has an average of all items Evaluated 

at the lowest level ( X = 4.40 , SD = 0.547 ) 
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บทนำ 
จุดวาบไฟ คือ อุณหภูมิต่ำสุดของน้ำมันท่ีถูกทำให้ร้อนเพื่อให้เกิดไอน้ำมันผสมกับอากาศในปริมาณที่มากพอและเกิด

การจุดติดไฟได้เหนือผิวหน้าของน้ำมันเมื่อมีเปลวไฟเป็นตัวล่อแล้วลุกไหม้ทันที ในทางปฏิบัติจุดวาบไฟมีความสำคัญในด้าน
อันตรายจากอัคคีภัยในการขนส่ง การเก็บรักษาและการใช้งานเท่านั ้นแต่ไม่มีความสำคัญโดยตรงต่อการสันดาปและ
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นอกจากนี้ยังใช้จุดวาบไฟสำหรับตรวจสอบการเจือปนกรณีหากมนี้ำมันชนิดอื่นท่ีหนักหรือเบากว่า
เจือปนการหาจุดวาบไฟมักใช้วิธี ASTM D 93 ซึ ่งใช้เครื ่องมือพิเศษเรียกกว่า Pensky Martens Closed Cup (PMCC) 
สำหรับน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตา แต่สำหรับน้ำมันเบา เช่น น้ำมันก๊าด จะใช้เครื ่อง  Tag Closed Tester ASTM D 56 
     ส่วนน้ำมันที่หนัก เช่น น้ำมันหล่อลื่นจะต้องใช้เครื่อง  Cleveland Open Cup (COC) ซึ่งจุดวาบไฟจะไม่มีผลต่อ
คุณภาพหรือการใช้งานโดยตรง แต่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัยในการเก็บรักษาและ
การขนถ่าย เพราะถ้าเกินอุณหภูมิจุดนี้ไปแล้วจะเป็นจุดติดไฟโดยน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดสูงก็จะมีจุดวาบไฟสูงด้วย 
นอกจากนี้ชนิดของน้ำมันดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานก็มีผลต่อจุดวาบไฟด้วยจุดวาบไฟของน้ำมันหล่อลื่น มี
ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน ถ้าจุดวาบไฟต่ำเกินไปจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้งานท่ีอุณหภูมิสูง
และเกิดการสิ้นเปลือง เนื ่องจากต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นบ่อย โดยทั่วไปจุดวาบไฟของน้ำมันหล่อลื่นจะอยู่ในช่วง  160 - 
320 0C แล้วแต่ว่าเป็นชนิดใสหรือข้น หากจุดวาบไฟของน้ำมันหล่อลื่นใช้การมีค่าลดลงกว่าน้ำมันใหม่มาก แสดงว่าอาจเกิด
จากการเจือปนของน้ำมันเช้ือเพลิง หรือ น้ำมันส่วนท่ีใสกว่ามาผสม จากสภาพปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัย/ผู้ผลิตเครื่องทดสอบ
จุดวาบไฟเพื่อใช้ในการเรียนการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบจุดวาบไฟ 

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบจุดวาบไฟ   

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทดสอบจุดวาบไฟ 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการดำเนินการวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบจุดวาบไฟคณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้า
เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

 
2.1 การออกแบบเครื่องทดสอบจุดวาบไฟ 
ในการออกแบบเครื่องมือนี้ใช้เพื่อหาจุดวาบไฟของของน้ำมันต่างๆ และหาอุณหภูมิการติดไฟของน้ำมันต่างๆ ในท

ปฏิบัติจุดวาบไฟมีความสำคัญในด้านอันตรายจากอัคคีภัยมีความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน ถ้าจุดวาบไฟต่ำ
เกินไปจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้งานที่อุณหภูมิสูง และเกิดการสิ้นเปลือง เนื่องจากต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นบ่ อย 
โดยทั ่วไปจุดวาบไฟของน้ำมันหล่อลื ่นจะอยู ่ในช่วง  160 - 320 0C แล้วแต่ว่าเป็นชนิดใสหรือข้น หากจุดวาบไฟของ
น้ำมันหล่อลื่นใช้การมีค่าลดลงกว่าน้ำมันใหม่มาก แสดงว่าอาจเกิดจากการเจือปนของน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ น้ำมันส่วนที่ใสกว่า
มาผสม สำหรับเกณฑ์กำหนดให้ใช้ราชการได้ ที่ห้องปฏิบัติการใช้ คือ ไม่ควรมีค่าต่ำกว่าน้ำมันหล่อลื่นใหม่ เกินกว่า 45 0C 

2.2 ถ้วยเปิดคลีฟแลนด์ 
        ถ้วยเปิดคลีฟแลนด์ วิธีการเปิดคลีฟแลนด์ถ้วยเป็นหนึ่งในสามวิธีหลักในวิชาเคมีสำหรับการกำหนดจุดวาบไฟของ
ปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์ใช้คลีฟแลนด์อุปกรณ์เปิดถ้วยยังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เปิดคลีฟแลนด์ถ้วยทดสอบ อย่างแรก ถ้วยทดสอบ
ของอุปกรณ์ (โดยปกติคือทองเหลือง) จะถูกเติมด้วยผลิตภัณฑ์ส่วนหน่ึงถึงระดับหนึ่ง จากนั้น อุณหภูมิของสารเคมีนี้จะเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว จากนั้นในอัตราที่ช้าและคงที่เมื่อเข้าใกล้จุดวาบไฟตามทฤษฎี อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะทำให้สารเคมีเริ่มผลิตไอ
ระเหยไวไฟในปริมาณและความหนาแน่นที่เพ่ิมขึ้น อุณหภูมิต่ำสุดที่ท่ีเปลวไฟทดสอบขนาดเล็กผ่านพ้ืนผิวของสาเหตุของเหลว
ไอที่จะจุดชนวนถือว่าเป็นสารเคมีที่จุดวาบไฟ เครื่องมือนี้อาจใช้เพื่อกำหนดจุดไฟของสารเคมีซึ่งถือว่าถึงแล้วเมื่อการใช้เปลว
ไฟทดสอบทำให้เกิดการจุดติดไฟอย่างน้อยห้าวินาทีอย่างต่อเนื่อง ช่วงอุณหภูมิของอุปกรณ์นี้คือ 120 ถึง 250 องศาเซลเซียส  

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุภัทรา มันสกุล และพิสมัย เจนวนิชปัญจกุล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์   และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย มีการนำ 

เมธิลเอสเตอร์ของน้ำมีนปาล์ม  หรือไบโอดีเซลเพื่อนำมาใช้เป็น เชื่อเพลิงในเครื่องยนตด์เซล ซึ่งผลการทดสอบพบว่า กำลัง
ของเครื่องยนต์เมื่อเปรียบกับการใช้น้ำมีนดีเซลมีค่าเที่ยบเท่ากัน ทั้งนี้เนื่องมาจากค่าความหนืดของเมธิลเอสเตอร์ของน้ำมีน
ปาล์ม  มีค่าท่ีใกล้เคียง กับน้ำมีนดีเซลรวมถึงมีค่าซีเทนนัมเบอร์ที่สูงกว่า น้ำมีนดีเซลแต่อย่างไรกตามเปันผลการทดสอบใน 

สุรพัฒน์  หวังวงศ์วัฒนา ได้ศึกษา และเสนอผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อเครื่องยนต์  และมลพิษ
ทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำมีนพืชชนิดต่าง ๆ คือน้ำมีนมะพร้าวดิบน้ำมีนปาล์ม  ดิบ รวมถึงเอสเทอร์ของน้ำ มันมะพร้าว
และของน้ำ มันปาล์ม  เพื่อใช้เป็นเชื่อเพลิงในเครื่องยนตด์เซล พบว่า เอสเทอร์ของน้ำ มันพืชทั้งสองชนิดมีค่าคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับน้ำมีนดีเซล ส่วนค่าคุณภาพของน้ำ มันพืชดิบทั้งสองชนิดพบว่า มีค่าบางค่าที่แตกต่างจากน้ำมีนดีเซลอยู่
ค่อนข้างมาก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลได้ เช่น ความหนืดของน้ำมีนดิบทั้งสองชนิดมีค่าสูง ทำ
ให้การจุดระเบิดเกิดขึ้นได้ล่าช้า หัวฉีดทำงานหนักไม่สามารถฉีดน้ำมีนเชื่อเพลิงให้เป็นฝอยได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเผาไหมไม่
สมบูรณ์  เกิดการสะสมตัวของเขม่าและยางเหนียวตามบริเวณปั๊มหัวฉีด และบริเวณปลายหัวฉีด รวมทั้งทำให้หัวฉีดอุดตัน
สมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์  ลดลง มลพิษในอากาศเพิ่มสูงขึ้น ความรู้อนเชื่อเพลิงของน้ำ มันดิบมีค่าน้อยกว่าน้ำมีน
ดีเซลส่งผลให้กำลังที่วัดได้มีค่าต่ำกว่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื่อเพลิงมีค่าเพิ่มสูงขึ้น จุดไหลเทของน้ำ มันดิบมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง 
ทำให้เกิดปัญหาการใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ การติดเครื่องยนต์ทำ ได้ยากและมีไขมันอุดตันไส้กรองน้ำมีนเครื่องใน
ปริมาณที่สูง 

 



วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการทดลอง ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 1. การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบจุดวาบไฟ 
 2. ทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบจุดวาบไฟโดยทดลองน้ำมัน 2 ประเภท คือ น้ำมันดีเซล และ น้ำหล่อ
ลื่น 

2.1 การทดลองน้ำมันดีเซลจุดเริ่มต้นความร้อนอุณหภูมิที่ 35 องศา จุดเดือดครั้งที่อยู่ที่ 67 องศา จุดวาบไฟ 3 ครั้ง 
ครั้งที่1 อุณหภูมิ 69 องศา จุดวาบไฟครั้งที่2 อุณหภูมิ 72 องศา จุดวาบไฟครั้งที่3 อุณภูมิ 75 องศา จุดติดไฟของน้ำมันดีเซล
อุณภูมิ 79 องศา 

2.2 การทดลองน้ำมันเครื่อง 4 จังหวะจุดเริ่มต้นความร้อนอุณหภูมิ37 องศา จุดเดือดครั้งที่อยู่ที่ 250 องศา จุดวาบ
ไฟ 4 ครั้งท่ี1 อุณหภูมิ 261 องศา จุดวาบไฟครั้งที่2 อุณหภูมิ 264 องศา จุดวาบไฟครั้งที่3 อุณหภูมิ 271 องศา จุดวาบไฟครั้ง
ที่4 อุณหภูมิ 275 องศา จุดติดไฟของน้ำมันเครื่อง4 จังหวะอุณภูมิ 285 องศา 
 3.  สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 

 4.  ประเมินค่าความสอดคล้องของข้อคำถามของแบบประเมินคณุภาพและความพึงพอใจ 

 5.  ประเมินคณุภาพและความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 

 6. นำเครื่องทดสอบจดุวาบไฟ ไปใช้โดยครผูู้สอนแผนกช่างยนต์ จำนวน 5 คน จากนั้นประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 

ผลการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้นำข้อมลูจากการศึกษาทดลองนำมาวเิคราะห์ และนำเสนอตามขั้น 

ตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี ้

  �̅�  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 

  𝑆. 𝐷.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 

5.1 ผลการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบจุดวาบไฟ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมลู และทำการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบจดุวาบไฟ ที่สามารถทดสอบจุดติดไฟเพื่อ
เปรียบเทยีบจุดวาบไฟ และจุดตดิไฟของน้ำมันตัวอย่างเทียบกับค่ามาตรฐาน เครื่องมีลักษณะ ความกว้าง 12 ซม. ยาว 21 ซม. 
สูง 22 ซม. สามารถใช้งานได้จริง 

 

 

 

 

 



 

รูปที่ 1 ผลการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบจดุวาบไฟ 

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองหาประสิทธิภาพ 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองเพื่อหาค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ จุดวาบไฟ จุดติดไฟ 

สารทดสอบ 
ผลกาทดสอบคร้ังที่(oC) ผลการทดสอบ

เฉลี่ย(oC) 

ค่ามาตรฐาน(oC) 

1 2 3 4 วาบไฟ ติดไฟ 

น้ำมันดีเซล B7 69 72 75 - 72 52 80 
น้ำมันเครื่อง 4 จังหวะ 261 264 264 275 263 255 290 

 
ตารางที่ 2 บันทึกผลการทดลอง 

ผลจากเปลวไฟผ่าน 
หมายเหตุ 

อุณหภูมิ(˚C) น้ำมันดีเซล อุณหภูมิ(˚C) น้ำมันหล่อลื่น 
35 จุดเริม่ 37 จุดเริม่ - 
67 จุดเดือด 250 จุดเดือด - 
69 จุดวาบไฟครั้ง 1 261 จุดวาบไฟครั้ง 1 - 
72 จุดวาบไฟครั้ง 2 264 จุดวาบไฟครั้ง 2 - 
75 จุดวาบไฟครั้ง 3 271 จุดวาบไฟครั้ง 3 - 
79 จุดติดไฟ 275 จุดวาบไฟครั้ง 4 - 
- - 285 จุดติดไฟ - 

หมายเหตุ – ค่ามาตรฐานน้ำมันดีเซลค่า จุดวาบไฟ 52 ˚C จุดติดไฟ 80˚C 
             - ค่ามาตรฐานน้ำมันหล่อลื่นค่า จุดวาบไฟ 160 - 320˚C จุดติดไฟ 290˚C 

 
แสดงผลการทดลองโดยทดลองน้ำมันดีเซลกับน้ำมันเครื่อง4 จังหวะ การทดลองน้ำมันดีเซลจุดเริ่มต้นความร้อน

อุณหภูมิที่ 35 องศา จุดเดือดครั้งที่อยู่ที่ 67 องศา จุดวาบไฟ 3 ครั้ง ครั้งท่ี1 อุณหภูมิ 69 องศา จุดวาบไฟครั้งท่ี2 อุณหภมูิ 72 
องศา จุดวาบไฟครั้งท่ี3 อุณภมูิ 75 องศา จุดติดไฟของน้ำมันดีเซลอุณภูมิ 79 องศา การทดลองน้ำมนัเครื่อง4 จังหวะ
จุดเริม่ต้นความร้อนอุณหภูมิ37 องศา จุดเดือดครั้งท่ีอยู่ท่ี 250 องศา จุดวาบไฟ 4 ครั้งท่ี1 อุณหภูมิ 261 องศา จุดวาบไฟครั้ง

ถ้วยเปิดคลีฟแลนด์ 

ถังแก๊ส 

เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล 



ที่2 อุณหภูมิ 264 องศา จุดวาบไฟครั้งที่3 อุณหภูมิ 271 องศา จุดวาบไฟครั้งที่4 อุณหภมูิ 275 องศา จุดติดไฟของ
น้ำมันเครื่อง4 จังหวะอุณภูมิ 285 องศาเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเนือ่งจากผู้ทดสอบ ยืนยันผลการทดสอบซ้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง 
โดยผู้ทดสอบคนเดียวกัน ด้วยตัวอย่างเดียวกัน ห้องทดสอบและเครือ่งทดสอบเดียวกันจะเช่ือถือได้เมือ่ผลการทดสอบนั้น
แตกต่างกันไมเ่กินค่ามาตรเกณฑค์วามคลาดเคลื่อนเนื่องจากเครื่องมอืทดสอบต่างเครื่องผู้ทดสอบไม่ใช่คนเดียวกันและห้อง
ทดสอบต่างสถานที่กัน ซึ่งจะเชื่อถือได้ เมื่อผลการทดสอบนั้นแตกต่างกัน 

 
5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ 

 ในการศึกษาส่วนนี้ได้ทำการศึกษาแบบสอบถาม หาความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้าน การออกแบบ ด้านการใช้

งาน และผลการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลดังตาราง 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเครื่องทดสอบจุดวาบไฟ ด้านการออกแบบ   

      ด้านการใช้งาน ด้านผลการทดลอง 

ข้อ รายการประเมิน �̅� 𝑆. 𝐷. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านการออกแบบ 4.46 0.397 ดมีาก 

2. ด้านการใช้งาน 4.76 0.219 ดมีาก 

3. ด้านผลการทดลอง 4.76 0.308 ดมีาก 

 รวม 4.76 0308 ดมีาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่ามีความคิดเห็นในด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และ ด้านผลการทดลอง ของเครื่องทดสอบ

จุดวาบไฟ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.46 ถึง 5 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ 0 ถึง 0.397 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง เครื่องทดสอบจุดวาบไฟ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบจุดวาบไฟ 
ผลการศึกษาพบว่าการออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบจุดวาบไฟที่สร้างขึ้นมีคุณภาพจากการ   ประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ศึกษาโครงสร้างโดยเลือกใช้เหล็กเป็น
โครงสร้างมีความแข็งแรง มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีความ   เหมาะสมของขนาดและรูปร่าง มีความเหมาะสมของวัสดุที่
ใช้ การออกแบบมีความสวยงาม 

2. การทดสอบและหาประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบจุดวาบไฟ 
การทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบจุดวาบไฟ โดยแสดงผลการทดลองโดยทดลองน้ำมัน   ดีเซลกับ

น้ำมันเครื่อง4 จังหวะ การทดลองน้ำมันดีเซลจุดเริ่มต้นความร้อนอุณหภมูิที่ 35 องศา จุดเดือดครั้งท่ีอยู่ท่ี 67 องศา จุดวาบไฟ 
3 ครั้ง ครั้งที่1 อุณหภูมิ 69 องศา จุดวาบไฟครั้งที่2 อุณหภูมิ 72 องศา จุดวาบไฟครั้งท่ี3 อุณภูมิ 75 องศา จุดติดไฟของน้ำมัน
ดีเซลอุณภูมิ 79 องศา การทดลองน้ำมันเครื่อง4 จังหวะจุดเริ่มต้นความร้อนอุณหภูมิ37 องศา จุดเดือดครั้งที่อยู่ที่ 250 องศา 
จุดวาบไฟ 4 ครั้งท่ี1 อุณหภูมิ 261 องศา จุดวาบไฟครั้งที่2 อุณหภูมิ 264 องศา จุดวาบไฟครั้งท่ี3 อุณหภูมิ 271 องศา จุดวาบ
ไฟครั้งที่4 อุณหภูมิ 275 องศา จุดติดไฟของน้ำมันเครื่อง4 จังหวะอุณภูมิ 285 องศาเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากผู้



ทดสอบ ยืนยันผลการทดสอบซ้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยผู้ทดสอบคนเดียวกัน ด้วยตัวอย่างเดียวกัน ห้องทดสอบและเครื่อง
ทดสอบเดียวกันจะเชื่อถือได้เมื่อผลการทดสอบนั้นแตกต่างกันไม่เกินค่ามาตรเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากเครื่องมือ
ทดสอบต่างเครื่องผู้ทดสอบไม่ใช่คนเดียวกันและห้องทดสอบต่างสถานที่กัน ซึ่งจะเชื่อถือได้ เมื่อผลการทดสอบนั้นแตกต่างกัน 

3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทดสอบจุดวาบไฟ 
ข้อมูลจากแบบประเมินความคิดเห็นท่ีได้ประเมินโดยให้ผู้เช่ียวขาญรวมจำนวน 5 ท่าน นี่มีต่อ เครื่องทดสอบจุดวาบ

ไฟที่สร้างขึ้น โดยผู้วิจัยสรุปผลการประเงินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญออกเป็นประเด็นได้ดังนี้ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมเครื่องทดสอบจุดวาบไฟที่อยู่ในระดับที่น้อยที่สุด ( = 

4.40 , SD = 0.547 ) 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลสรุปการวิเคราะหห์าผลการดำเนินการวิจัยการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบจุดวาบไฟ คณะผู้จัดทำจึงขอ

เสนอแนะในการศึกษา ดังนี้ 
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวจิัยเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบจดุวาบไฟคณะผู้วิจยัได้มี

ข้อเสนอแนะให้ทำการปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งเพิม่เตมิควรเพิม่ฝาปดิหรือตัวฐานจดุเปลวไฟถ้วยเปดิคลีฟแลนด ์
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