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บทคัดย่อ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและสร้างเคร่ืองพิมพ์สามมิติในการศึกษา 2) เพื่อหา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองพิมพ์สามมิติ 3) เพื่อหาความพึงพอใจจากผู้เ ช่ียวชาญ ที่มีต่อเครื่องพิมพ์สามมิติ

กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยครูช่างยนต์ 5 ท่าน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบประเมินคุณภาพ, ตารางทดลอง

หาประสิทธิภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจ จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติคือ ค่าเฉลี่ย และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) สามารถออกแบบเครื่องพิมพ์สามมิติได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมดําเนิน การสร้างช้ินงาน

ได้จริง โดยการทดสอบการทํางานของชิ้นงานเครื่องพิมพ์สามมิติ 2) ผลจากทด สอบหาประสิทธิภาพจากผู้ใช้งาน

จริงพบ ว่าการทดลองใช้เครื่องพิมพ์สามมิติสามารถสร้างชิ้นงานขึ้นได้จริง 3) ผลจากการประเมินความพึงพอใจ

จากผู้ใช้งานจริงท่ีมีต่อเครื่องพิมพ์สามมิติพบว่า มีความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ในระดับมากที่สุด (x�=3.87,

S.D=0.56) และมีความพึงพอใจด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก (x�=4.24, S.D=0.56)
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Abstract

The objectives of this research are 1) to design and build a 3D printer to study, 2) to

find out the efficiency of 3D printer, 3) to find satisfaction from experts. with a 3D printer in

terms of design Usage and production The researcher conducted the research by collecting

data from the experiment. To determine the performance of the 3D printer FDM system with a

multi-factorial experiment to draw conclusions.

The results showed that 1) able to design a 3D printer completely ready to create

workpieces. By testing the work of the 3D printer work piece. 2) Results from the performance

test from real users found that the trial of using a 3D printer can actually create a piece of work.

3) The result of the satisfaction assessment from real users towards the automatic water filling

machine found that Design satisfaction was at the highest level (x�=3.87, S.D=0.56) and usability

satisfaction was at the highest level (x�=4.24, S.D=0.56).
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บทนํา

การออกแบบช้ินส่วนต่างๆ ต้องมีการคิด คํานวณ และร่างแบบโดยหลังจากการร่างแบบแล้ว ต้องมีการ

เขียนแบบโดยแบบที่เขียนน้ันต้องเป็นแบบมาตรฐาน ที่ท่ัวไปยอมรับได้ และใช้ในการผลิตสําหรับภาคอุตสาหกรรม

โดยตัวแบบที่เขียน ต้องนําไปใช้ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก หรือบุคลากรภายในองค์กร เช่น

ต้องการโมเดลระบบส่งกําลังทําให้จัดหาชิ้นส่วนต่างๆ ได้ยากที่จะมาประกอบขึ้นทําให้ต้องซ้ืออะไหล่ทดแทนและ

บ่างท่ีชิ้นส่วนไม่ตรงตามท่ีเราต้องการ และให้สถานประกอบการภายนอกช่วยผลิตชิ้นส่วนให้ สถานประกอบการ

ภายนอก ต้องปฏิบัติตามข้อกํา หนดของ บริษัทต้องระบุถึงวัตถุดิบที่ใช้ วิธีการ ขนาด และรูปแบบในการผลิตเป็น

ต้น

เคร่ืองพิมพ์สามมิติเป็นเคร่ืองจักรที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานออกมาเป็นรูปทรง 3 มิติสามารถจับต้องได้

แตกต่างจาก เคร่ืองพิมพ์เอกสารท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ที่พิมพ์งานออกมาในรูปแบบ 2 มิติ โดยเคร่ืองพิมพ์สามมิติ

จะใช้กระบวนการเติม เน้ือวัสดุเป็นช้ันบาง ๆ ทีละช้ันและนําช้ันบาง ๆ เหล่านนั้น มาซ้อนทับกันจนได้เป็นตัว

ชิ้นงาน เรียกกระบวนการนั้นว่า Additive Process



วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อออกแบบและสร้างเคร่ืองพิมพ์สามมิติในการศึกษา

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์สามมิติ

3. เพ่ือหาความพึงพอใจจากผู้เช่ียวชาญ ท่ีมีต่อเครื่องพิมพ์สามมิติ ท้ังนด้านการออกแบบ ด้านการใช้

งาน ด้านผลิต ด้านการเลือกวัสดุในการผลิตงานสิ่งประดิษฐ์และด้านคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

การออกแบบเคร่ืองพิมพ์สามมิติระบบ สเตอริโอลิโธกราฟีพร้อมส่วนจัดการโฟโตพอลิเมอร์ ผู้วิจัยได้

ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ นําข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในการ

วิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามมิติระบบ สเตอริโอลิโธกราฟี

1. การจําแนกประเภทเครื่องพิมพ์สามมิติระบบ สเตอริโอลิโธกราฟี

2. ส่วนประกอบที่สําคัญ

3. ส่วนควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

4. ซอฟต์แวร์

5. โฟโตพอลิเมอร์

1. การจําแนกประเภทเครื่องพิมพ์สามมิติระบบ สเตอริโอลิโธกราฟี

เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ สเตอริโอลิโธกราฟีกหรือ SLA ถูกแบ่งประเภทจากวิธีการสร้างหรือประเภท

ของแหล่งกําเนิดแสงเป็นสามแบบ ดังต่อไปนี้

1.1เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ SLA

SLA(Stereolithography) เป็นกระบวนการสร้างชิ้นงานแบบสามมิติ ถูกจดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา

เม่ือปี พ.ศ.2530 โดย Charles W. Hull ด้วยวิธีการพิมพ์วัสดุประเภทโฟโตพอลิเมอร์โดยการทําให้แข็งตัวเป็นชั้น

บ่าง ๆ ซ้อนทับกันจนเป็นรูปร่างสามมิติ ในสิทธิบัตรของ Charles จะใช้วิธีการฉายลําแสงอัลตร้าไวโอเล็ตไปท่ีผิว

ของโฟโตพอลิเมอร์ ลําแสงถูกควบคุมการเคล่ือนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ โฟโตพอลิเมอร์ที่ถูกแสงนั้นก็จะทําปฏิกิริยา

และกลายเป็นของแข็ง โมเดลสามมิติ

1.2 เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ DLP

นับจากที่ Charles W. Hull ได้สร้างเครื่องพิมพ์แบบสเตอริโอลิโธกรา ฟีตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 มีหลักการ

ทํางานโดยใช้แสงอัลตร้าไวโอเล็ตทําปฏิกิริยากับโฟโตพอลิเมอร์ ทําให้โฟโตพอลิเมอร์แข็งตัว



1.3 เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ LCD

เป็นเครื่องพิมพ์สามมิติแบบถูกสร้างหลักสุดจากในทั้ง 3 ประเภท ซึ่งมีผู้ริเร่ิมอันดับต้นๆที่เป็นที่รู้จักคือ

Photocentric 3D ทําการออกแบบภายใต้แนวคิดแบบเคร่ืองพิมพ์สามมิติแบบ DPLเพียงแต่จะใช้หน้าจอ LCD

เป็นแหล่งกําเนิดแสง

2. ส่วนประกอบที่สําคัญ

เครื่องพิมพ์สามมิติแบบ SLA ท้ังสามแบบมีระบบการทํางานท่ีคล้ายคลึงกัน โดยอาศัยหลักการทํางานท่ี

เหมือนกันคือการสร้างช้ินงานสามมิติ โดยการทําปฏิกิริยาระหว่างโฟโตพอลิเมอร์กับแสง UV หรือใน ช่วงความถ่ี

อื่นๆ

3. ภาชนะบรรจุโฟโตพอลิเมอร์

ภาชนะบรรจุโฟโตพอลิเมอร์หรือเรซ่ิน ต้องใช้วัสดุที่ไม่ถูกทําละลายด้วยสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบ

หรือเป็นตัวทําละลายของเรซ่ินเองโดยเฉพาะการใช้วัสดุที่ถูกสร้างด้วยวิธีการพิมพ์สามมิติ ซ่ึงพลาสติกท่ีใช้ในการ

พิมพ์สามมิติน้ันมีหลายชนิด ที่นิยมมี 2 ชนิด 1) ABS 2) PLA ต้องให้ความสําคัญในการเลือก ใช้พลาสติกท้ังสอง

ชนิดน้ี เนื่องจาก พลาสติกแบบ ABS แม้จะมีความยืดหยุ่นและทนความร้อนได้ดี แต่สามารถทําละลายได้ในอะซิ

โตน และเรซ่ินส่วนใหญ่สามารถละลายพลาสติกชนิดนี้ได้ ดังนั้น จําเป็นต้องใช้พลาสติกชนิด PLA หรือพลาสติกที่

ไม่สามารถทําละลายด้วยอะซิโตนหรือสารเคมีอื่นๆที่เป็นส่วนผสมในเรซิ่น

4. พื้นท่ีสร้างชิ้นงาน

พื้นท่ีสร้างชิ้นงานเป็นส่วนสําคัญท่ีจะทําให้ช้ินงานท่ีพิมพ์ออกมาถูกต้องสมบูรณ์ พื้นท่ีสร้างชิ้นงานนี้

ควรจะมีขนาดมากกว่าขนาด XY ท่ีเครื่องสามารถพิมพ์ได้ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน

5. ส่วนควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

Arduino Uno คือไมโคร คอนโทรลเลอร์ที่มีพ้ืนฐานมาจาก ATmega328 มีช่องรับ ส่งสัญญาณ

ดิจิตอล 14 ช่อง และ 6 ช่องทางสําหรับสัญญาณอนาล็อก เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยสาย USB มีคุณสมบัติ

ของไมโคร คอนโทรลเลอร์ท่ีครบถ้วน ใช้ไมโคร คอนโทรลเลอร์ ATmega328 ใช้แรงดัน ไฟ DC ท่ี5V รับกําลังไฟ

ได้ในช่วง 7-12V ขนาด PCB 53.4x68.6 mm ArduinoUno สามารถนําไปใช้ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

หลากหลาย มีการใช้ร่วมกับอุปกรณ์เฉพาะท่ีเรียกว่า Arduino shield ซ่ึงสามารถทํางานได้หลากหลายตามแต่

ชนิดของ shield



วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการทดลอง ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. การออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์สามมิตชิิ้นงาน 3 มิติช่วยออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์

2. ทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์สามมิติชิ้นงาน 3 มิติช่วยออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์โดย

ทดลองพิมพ์ช้ินงานท้ังหมด 4 รูปทรง คือ ทรงลูกบาศก์ ทรงกระบอก ทรงสามเหลี่ยมพีระมิด และทรงกลม

2.1 พิมพ์ชิ้นงานรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 10×10×10 และ20×20×20 มม. จํานวน 1 ชิ้น จากนั้นใช้

เครื่องมือวัดขนาดและความแม่นยําเครื่องพิมพ์ ท้ัง 1 ชิ้น และหาค่าเฉล่ีย

2.2 พิมพ์ชิ้นงานรูปทรงกระบอก ขนาด 10×10×10 และ20×20×20 มม. จํานวน 1 ชิ้น จากนั้นใช้

เครื่องมือวัดขนาดและความแม่นยําเครื่องพิมพ์ ท้ัง 1 ชิ้น และหาค่าเฉล่ีย

2.3 พิมพ์ชิ้นงานรูปทรงพีระมิด ขนาด 10×10×10 และ20×20×20 มม. จํานวน 1 ชิ้น จากนั้นใช้

เครื่องมือวัดขนาดและความแม่นยําเครื่องพิมพ์ ท้ัง 1 ชิ้น และหาค่าเฉล่ีย

2.4 พิมพ์ชิ้นงานรูปทรงกลม ขนาด 10×10×10 และ20×20×20 มม. จํานวน 1 ชิ้น จากน้ันใช้

เครื่องมือวัดขนาดและความแม่นยําเครื่องพิมพ์ ท้ัง 1 ชิ้น และหาค่าเฉล่ีย

3. ร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ โดยผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน

4. ประเมินค่าความสอดคล้องของข้อคําถามของแบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ

5. ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน

6. นําเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ช่วยออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ ไปใช้โดยครูผู้สอนแผนกช่างยนต์

จํานวน 5 คน จากนั้นประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเคร่ืองพิมพ์สามมิติ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าว่ามีข้อบกพร่องก็ทําการแก้ไขหลังจากผ่านการตรวจสอบแล้วจึงดําเนินตาม

ข้ันตอนดังกล่าวแล้วทําการสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติ



ผลการวิจัย

ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์การออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

ความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้จัดทําโครงการได้ กําหนดสัญลักษณ์ และตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้

x� แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)

S. D แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

5.1 ผลการออกแบบและสร้างเครื่องเครื่องพิมพ์สามมิติ

เคร่ืองเคร่ืองพิมพ์สามมิติ หลังจากได้ทําการออกแบบและพัฒนาแล้ว จํานวน 1 เคร่ืองมีลักษณะ ความ

กว้าง 420 ซม. ยาว 420 ซม. สูง 450 ซม. สามารถใช้งานได้จริง

รูปที่ 1 ผลการออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติ



ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์สามมิติ

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลด้านการออกแบบ ด้านการใช้งานและด้านผลผลิต

ข้อ รายการประเมิน x� S. D ระดับคุณภาพ

1 ด้านการออกแบบ 3.87 0.65 มาก

2 ด้านการใช้งาน 4.24 0.56 มาก

3 ด้านผลผลิต 3.63 0.59 มาก

ผลรวมการวิเคราะห์ข้อมูล 3.91 0.60 มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพต่อการออกแบบเคร่ืองพิมพ์ช้ินงาน 3 มิติ ช่วย

ออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x�=3.91, S.D= 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่า ข้อ

ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านใช้งาน (x�=4.24, S.D=0.56) ลองลงมาคือด้านการออกแบบ (x�=3.87,

S.D=0.56) ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ําท่ีสุดคือผลผลิต (x�=3.64, S.D=0.59)

ขนาดของ

แบบจําลอง(mm3)

ขนาดเฉลี่ย(mm) ขนาดของ

แบบจําลอง(mm3)

ขนาดเฉลี่ย(mm)

X Y Z X Y Z

วัตถุทรงลูกบาศก์ วัตถุทรงพีระมิด

10x10x10 10.10 10.10 10.05 10x10x10 9.70 9.70 9.30

20x20x20 20.25 20.10 19.80 20x20x20 19.95 20.25 19.30

วัตถุทรงกระบอก วัตถุทรงทรงกลม

10x10x10 9.80 9.90 10.00 10x10x10 9.90 9.90 9.90

20x20x20 20.30 20.10 19.50 20x20x20 20.30 20.15 19.80



การอภิปรายผลการวิจัย

1. การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์ช้ินงาน 3 มิติ ช่วยออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์

ผลการศึกษาพบว่าการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองพิมพ์ช้ินงาน 3 มิติ ช่วยออกแบบช้ินส่วนยานยนต์

ท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 อยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ผู้วิจัยได้ศึกษาโครงสร้างโดยเลือกใช้อลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นโครงสร้าง ซึ่งมีความแข็งแรง น้ําหนักเบา ขนาดเล็กกะ

ทัดลัด และมีความสวยงาม สอดคล้องกับงานวิจัย ดวงใจ รุ่งเรือง ทําวิจัยเรื่อง การผลิตสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้

แบบสามมิติเพื่อสงเสริมความสามารถทางสติปัญญา ประเมินความเหมาะสมในด้านการออกแบบส่ือสร้างสรรค์

การเรียนรู้แบบสามมิติ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( x�=3.84, S.D=0.87)

2. การทดสอบและหาประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ช่วยออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์

การทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติช่วยออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ โดยการ

ทดลองพิมพ์ชิ้นงานที่ออกแบบไว้ทั้ง 4 รูปทรง ท่ีมีขนาดที่กําหนดไว้คือ 10×10×10 และ20×20×20 มม. รูปทรง

ละ 1 ชิ้นงาน ผลเฉล่ียรวมทั้งแกน X,Y และ Z ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ใช้แผ่น Heater bed ซึ่งให้ความร้อน

กับช้ินงานเวลาพิมพ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ช้ินงานโกร่งหรือหดตัวบริเวณขอบชิ้นงานส่งผลให้ได้ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มี

ขนาดตามแบบที่ออกแบบ สอดคล้องกับงานวิจัย เชษฐชาติ ทาชาติ ทําวิจัยเรื่อง การออกแบเครื่องพิมพ์สามมิติ

ระบบสเตอริโอลิโธกราฟิสําหรับใช้งานบนโต๊ะทํางานพร้อมด้วยส่วนจัดการช้ินงานหลังการพิมพ์ ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพปัยจัยด้านความสมบูรณ์ การติดฐาน และความมั่นคงของชิ้นงาน มีค่าเท่ากับมากท่ีสุด

3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อเครื่องพิมพ์ช้ินงาน 3 มิติ ช่วยออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติช่วยออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้ง 3ด้าน

ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้พัฒนา

เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ สามารถพิมพ์ช้ินงานได้จริง ช้ินงานที่พิมพ์ออกมาสวยงาม ใช้งานได้สะดวกติดตั้งง่ายและ

เคลื่อนย้ายได้สะดวก สอดคล้องกับงานวิจัย กมล ทัลวิลลิ์ ทําวิจัยเรื่อง การสร้างเครื่องพิมพ์ 3 มิติเพื่อการเรียนรู้

แบบ STEAM ผลการวิจัยพบว่า เครื่องพิมพ์ 3 มิติที่สร้างขึ้นสามารถใช้พิมพ์แบบจําลองสามมิติได้มีประเมินความ

พึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

- เครื่องพิมพ์สามมิติยังใช้เวลาผลิตออกมาแต่ละชิ้นค่อนข้างช้า

- การเซ็ตค่าของเครื่องพิมพ์สามมิติใช้เวลานานมีความซับซ้อน
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