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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1)เพ่ือพัฒนาเครื่องทดสอบสาธิตการสุญเสียความดันในการไหล

ผ่านท่อ 2)เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อ 3)เพ่ือ

หาความพึงพอใจของเครื่องทดสอบสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อ กลุ่มเป้าหมายแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นครูผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 

จำกัด 5 คน 2)ผู้ทดสอบใช้เครื่องทดสอบสาธิตการสุญเสียความดันในการไหลผ่านท่อจำนวน 5 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึกประสิทธิภาพเครื่องทดสอบสาธิตการสุญเสียความดันในการ

ไหลผ่านท่อและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และ ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 1)การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อ 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2)ประสิทธิภาพชุด

สาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.618 และค่าความสูญเสียหลักจากการ

คำนวณมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0192 เมื่อนำค่าท่ีได้มาคิดเป็นเปอร์เซ็นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  99.19%  3)

ความพึงพอใจของเครื่องทดสอบสาธิตการสุญเสียความดันในการไหลผ่านท่อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 

(x̄ = 4.6,S.D.=0.51) 

ความสำคัญ : การพัฒนาชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อ,ความพึงพอใจ 

Abstract 

This research aims to 1) To develop a test device demonstrating the loss of 

pressure in flow through pipes. 2) To determine the performance of the pressure loss 

demonstration testing machine in the pipe flow. 3) To determine the satisfaction of 

the test machine demonstrating the loss of pressure in the flow through the pipe. 

Target groups are divided into 2 groups: 1) experts and experts. 5 people were 

teachers in the Department of Automotive Technology. 2) The testers used the 

pressure loss demonstration testing machine in the flow through pipes for 5 people. 



 

Waste pressure to flow through pipes and user satisfaction questionnaires. The 

statistics used in the research were mean and standard deviation. 

The results of the research were that 1) Design and construction of the 
pressure loss demonstration set in the pipe flow. is appropriate at the highest level 
and has the highest level of possibility 2) The efficiency of the pressure loss 
demonstration set in the flow through the pipe has an average value of 0.618 and 
the core loss from the calculation is an average of 0.0192 when the obtained 
values are calculated as percentages with an efficiency of 99.19% 3) Satisfaction of 
the pressure loss demonstration testing machine in pipe flow was found to be at a 
high level (xˉ = 4.6,S.D.=0.51). 
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 บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
เนื่องจากชุดสาธิตที่มีอยู่แล้วเกินการชำรุดทางคณะผู้จัดทําจึงได้คิดที่จะนำโครงการ  เพ่ือ

พัฒนาชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อซึ่งจากการทำงานระบบเครื่องมือวัดและระบบ
ควบคุมรูปแบบการไหลของของไหลภายในท่อจะส่งผลถึงสารที่วิ่งภายในท่อรวมถึงการสูญเสียที่เกิ ด
ขึ้นกับการไหลในแบบต่างๆทั้งนี้จากการสังเกตของไหลไม่ว่าจะเป็นแก๊ส หรือ ว่าของแข็งเช่นเม็ด
พลาสติกก็ตาม ซึ่งถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงรูปแบบการไหลก็จะทำให้เกิดการสูญเสียภายในระบบขึ้นถ้าเป็น
เม็ดพลาสติกที่เป็นของแข็งก็จะทำให้เกิดการอุดตันภายในท่อได้ทั้งนี้เกิดจากรูปแบบการไหลของของ
ไหลเอง 

ชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อนั้นเกิดปัญหาขึ้นจากหลายกรณี เช่น การ
เปลี่ยนแปลงความสูงของการไหล การเปลี่ยนแปลงหน้าตัดการไหล ความหนาแน่นและความหนืด



 

ของของไหล ความฝืดของผนังท่อซ่ึงส่งผลให้การไหลปั่นป่วน เป็นต้น เนื่องด้วยในปัจจุบันสื่อการเรียน
การสอนเป็นส่วนสำคัญ กับการศึกษาเพื่อที่จะได้เห็นการทำงานอย่างแท้จริงของ เครื่อง Friction 
loss in pipes เพราะในห้องเรียนเครื่อง Friction loss in pipes ที่ใช้อยู่นั้นใช้มานานและมีอุปกรณ์
ชำรุดเสียหายดังนั้นทางคณะผู้จัดทาจึงพัฒนาต่อเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นสื่อ
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้จริงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ และการเห็น
ภาพจริงในการศึกษาอัตราการไหลของน้ำในท่อที่มีความดันสูงจะทำให้เพิ่มความรู้ความสามารถ
ได้มากขึ้นและดีกว่าเรียนรู้ในหนังสือ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้จัดทําโครงการได้คิดว่าจะพัฒนา ชุดสาธิตการสูญเสียความดัน
ในการไหลผ่านท่อจากการปฏิบัติงานจริงสถานประกอบการมาสร้างชุดสื่อสาธิตของจริงที่จะแสดง
ลักษณะจําลองของการไหลภายในท่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับทฤษฎีทั้งนี้ทา ง
คณะผู้จัดทําได้เล็งเห็นแล้วว่ารูปแบบ การไหลของของไหลถือเป็นพื้นฐานในการต่อยอดองค์ความรู้
ของตัวและผู้ที่ได้ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการไหลของของไหลสามารถนําองค์ความรู้
ไปต่อยอดการศึกษาหรือการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ โครงการ
ที ่ทำออกมานั ้นรวบรวมเอาความรู้ในหลายวิชาเข้าด้วยกัน เพื ่อที ่จะแสดงให้เห็นถึงการควบคุม
ของเหลวภายในถังอีกด้วยเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อ 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อ 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดทำชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อเป็นชุดสาธิตสําหรับนักเรียน

นักศึกษาซึ่งได้จัดทำขึ้นมาโดยแบ่งทฤษฎีที่จะได้ศึกษาออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ 

1 การแบ่งการไหลของของไหล  

2 อัตราการไหลและความเร็วเฉลี่ย  

3 สมการการไหลต่อเนื่อง   

4 กําลังในการไหล  

5 การไหลในท่อ 

6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 



 

1. การแบ่งการไหลของของไหล [1] 

เมื่อของไหลเกิดการเคลื่อนที่ก็จะมีความเค้นเฉือนเกิดข้ึนในชั้นของของไหลอันเนื่องมาจาก 

ความหนืดและความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในขณะเคลื่อนที่จะเกิดความเสียดทานต่อการไหลเพ่ือให้ สะดวก

ต่อการพิจารณาและผลที่ออกมาใกล้เคียงกับความจริงอันเป็นที่ยอมรับได้ในงานวิศวกรรมจึงพิจารณา

ของไหลที่เคลื่อนที่นี้เป็นของไหลในอุดมคติหรือของไหลในจินตนาการ (Ideal Fluid) ซึ่ง ของไหลใน

จินตนาการนี้เป็นของไหลที่ไม่มีความหนืดดังได้กล่าวมาแล้วในคุณสมบัติของของไหลว่าของไหลเป็น

ชื่อของเหลวและแก๊สโดยที่ของเหลวนั้นอัดตัวได้น้อยมากถือได้ว่าของเหลวเป็นของไหลที่อัดตัวไม่ได้ 

แต่ของไหลที่เป็นแก๊สสามารถที่จะอัดตัวได้เมื่อแบ่งการไหลตามลักษณะต่างๆ แล้วจะได้ดังนี้ 

1.1 แบ่งการไหลของของไหลตามประเภทของของไหล จะได้  

1.1.1 การไหลของของไหลที่อัดตัวไม่ได้  

1.1.2 การไหลของของไหลที่อัดตัวได้ 

1.2 แบ่งการไหลของโดยเปรียบเทียบกับเวลา จะได้ 

1.2.1 การไหลแบบคงที่ 

1.2.2 การไหลแบบไม่คงที่ 

1.3 แบ่งการไหลตามลักษณะการเคลื่อนที่ จะได้  

1.3.1 การไหลแบบราบเรียบ  

1.3.2 การให้แบบปั่นป่วน 

2.อัตราการไหลและความเร็วเฉลี่ย [2] 
ปริมาตรของของไหลที่ไหลผ่านหน้าตัดใดๆ ในหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า อัตราการไหล (low 

rate) มีหน่วยเป็น ปริมาตร/เวลา และใช้สัญลักษณ์แทนอัตราการไหลว่า 9 
และค่าอัตราการไหลเมื่อหารด้วนพ้นที่หน้าตัด คือ ความเร็วเฉลี่ย (mean velocity) มีหน่วยเป็น 
ระยะทาง/เวลา และใช้สัญลักษณ์แทนความเร็วเฉลี่ยว่า V 

 
รูปที่ 1 อัตราการไหลและความเร็วเฉลี่ย 

 



 

3.สมการการไหลต่อเนื่อง [3] สมการการไหลต่อเนื่อง (equation of continuity) เป็นการพิจารณา

ของไหลที่ไหลผ่านหน้า ตัดใดๆ ของไหลที่อัดตัวไม่ได้จะไหลเข้าหน้าตัด A1 และไหลออกหน้าตัด A2 

ด้วยอัตราการไหลเท่าเดิม ซึ่งจะเป็นการไหลแบบคงที่ (steady flow) 

ดังนั้น จะได้       Q1 = Q2 

                   จาก        Q = AV สมการจะได้ 

                                A1V1 = A2V2  

ดังนั้นสมการการไหลต่อเนื่องจะได้ว่า 

A1A1 = A2V2 = Q 

A1A2  = พ้ืนที่หน้าตัดที่ของไหลผ่านจุด 1 และ 2 ตามลำดับ m2 

                               V1V2 = ความเร็วของของไหลที่ไหลผ่านจุด 1 และ 2ตามลำดับซึ่งเป็น        

ความเร็วเฉลี่ย m/s 

   Q = อัตราการไหล m3/s 

4.กําลังในการไหล [4] โดยธรรมชาติของไหลจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ซึ่งก็จะมีกําลังในการไหลเกิดขึ้น
และถ้าเราอยากให้ของไหลไหลสวนธรรมชาติ คือ จากท่ีจต่ำขึ้นสู่ที่สูง ก็ต้องเพ่ิมพลังงานให้กับขงไหล
โดยใช้เครื่องสูบ กําลังในการไหลก็จะเพ่ิมข้ึนอีกเมื่อไหลจากจุดที่ 1 ไปจุดที่ 2 สมการพลังงานจะได้ว่า 

 

                                       
P1
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+ z1 + hp =  

P2

γ
+ z2 + hL 

เมื่อ                                                     
    hP          =    พลังงานจากเครื่องสูบที่เพ่ิมให้กับของไหล                      

  hL          =    พลังงานที่สูญเสียเนื่องจากความเสียดทานจากการไหล 
กําลังในการไหล หาได้จากสมการ 

P1 

P1 

Y 
Q 
H 

= 
= 
= 
= 
= 

VQH 
กําลังในการไหล kw 
น้ำหนักจําเพาะของของไหล kN/m2 
อัตราการไหล m3/s 
ผลรวมของพลังงาน m 
 

5.การไหลในท่อ [5] การไหลในท่อ หมายถึง การไหลของของไหลเต็มพ้ืนที่หน้าตัดของท่อสมการการ

ไหลในท่อของของไหลจริงมีความสลับซับซ้อนมากซ่ึงส่วนใหญ่สมการที่ใช้ในการคํานวณเกี่ยวกับการ

ไหลในท่อจะ ได้มาจากผลการทดลองแทบทั้งสิ้นการไหลในท่อในที่นี้จะกล่าวถึงการไหลแบบคงท่ีซึ่ง



 

จะได้ศึกษาถึงการไหลและการสูญเสียพลังงานจากการไหลในท่อทั้งการไหลในท่อตรง และการไหลใน

ท่อโค้ง 

5.1 ชนิดของการไหลในท่อ 
                                                        𝑁𝑅  =  

𝑉𝑑

𝑉
 

 

แต่เนื่องจาก      𝑣 =  
𝜇

𝜌
       ดังนั้น         𝑁𝑅  =  

𝑉𝑑

𝜇
 

จัดรูปใหม่ จะได้                                   𝑁𝑅  =  
𝑝𝑉𝑑

𝜇
 

เมื่อ           
                                       
 

 
รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงการไหลของของไหลในท่อ 

จากรูป เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการไหลของของไหลภายในท่อ ตามค่าเรย์ โนลด์นัมเบอร์ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พีรณัฐ พีระสิทธิ์[6] (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องทดสอบการสูญเสียความดันในการไหล

ผ่านท่อจัดทำขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบในการเรียนการสอนวิชางานทดลองเครื่องกลเพ่ือให้

นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับการสูญเสียแรงดันของน้ำในการไหลผ่านท่อและข้อต่อรูปแบบต่างๆ โดย

จัดทำเป็นโครงสร้างซึ่งมีขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 150ซม. สูง 180 ซม. และเครื่องทดสอบการสูญเสีย

ความดันในการไหลผ่านท่อประกอบด้วยท่อตรงผิวเรียบขนาด 1 นิ้ว ท่อลด ท่อขยายขนาด 1 นิ้ว ข้อ

งอ 45 องศา ข้องอ 90 องศา บอลวาล์วขนาด 1 นิ้วผลจากการทดลองสูญเสียความดันในท่อและข้อ

ต่อต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับผลการคำนวณมีดังนี้ น้ำไหลผ่านเกจวาล์วขนาด 1 นิ้ว มีกำลังการ

สูญเสียความดันเฉลี่ยเท่ากับ 0.028293 คิดเป็น 2.29 %ซึ่งมีผลการทดลองตรงกับการคำนวณมาก

NR   = ค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์ (ไม่มีหน่วย) 
V = ความเร็วของการไหลในท่อ m/s 

D = เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ m 

V = ความหนืดเปรียบเทียบ m2/s 

P       = ความหนาแน่นของของไหล kg/m3 

u = ความหนืดพลวัต Pa.s 



 

ที่สุด และน้ำที่ไหลผ่านท่อขยายขนาด 1 นิ้ว มีกำลังสูญเสียความดันเฉลี่ยเท่ากับ 0.57366 คิดเป็น 

57.36% ซึ่งมีผลคลาดเคลื่อนมากที่สุด 

กุญชร ญาณิศา[7] (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจำลองการไหลของของไหลภายในท่อจาก

ประสบการณ์ ของสมาชิกในกลุ่มที่ได้ปฏิบัติงานในโรงงาน ปิโตรเคมี โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการ ไหลของของไหลในรูปแบบต่างๆตามหลักเกณฑ์ทางด้านทฤษฎีในการดำเนินงานนั้น

ผู้จัดทำได้ ทำการศึกษาการไหลของของไหล ทั้งไหลแบบราบเรียบ ไหลแบบราบเรียบกึ่งปั่นป่วน และ

ไหลแบบ ปั่นป่วนซึ่งผู้วิจัยได้ทำการออกแบบจำลองชุดสาธิตอัตราการไหลของของไหลจากคำแนะนำ

ของอาจารย์ ที่ปรึกษาและจากโรงงานของสมาชิกในกลุ่มที่ได้ปฏิบัติงานในโรงงาน ปิโตรเคมี ซึ่งมี

น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกต่อการทดลองมีความเหมาะสมในการออกแบบเครื่องสามารถ

ทดลองได้ตามวัตถุประสงค์ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างชุดสาธิตอัตราการไหลของของไหลจำนวน1 เครื่องและให้

ผู้เชี่ยวชาญใน ด้านเครื่องกล ด้านฝ่ายผลิต ด้านเครื่องมือวัดและด้านควบคุมที่มีประสบการณ์ในการ

ทำงานได้ประเมินคุณภาพการจากการทดลอง  

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย 
        การจัดทำชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อ มีขั้นตอนการศึกษาโครงการดัง

แผนภูมิที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 



 
 

        1. กลุ่มเป้าหมายที่ได้ศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จำนวน 5 คน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพชุดสาธิตการสูญเสียความดัน

ในการไหลผ่านท่อ เป็น แบบกำหนด ตัวเลขแทนคุณลักษณะ 5 ระดับ โดยผู้ศึกษาค้นคว้ามีเกณฑ์ใน

การแปลความหมายตัวเลขระดับต่างๆ   

                  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 

                  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 - 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก  

                  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  

                  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 - 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย  

                  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่(x̄ , S.D) 

        4. เกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งาน 

                        คะแนนเฉลี่ยการประเมิน          ระดับการประเมิน 
ตั้งแต่   4.50-5.00                      มีคุณภาพดีมาก 
3.50  -  4.49       มีคุณภาพดี 

                            2.50  -  3.49   มีคุณภาพปานกลาง 
                            1.50  -  2.49   มีคุณภาพพอใช้ 
                            ต่ำกว่า  1.50   มีคุณภาพต่ำ 
โครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการคำนวณชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อ 

 
      ตารางที่ 1 ผลการคำนวณชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อ 

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าความสูญเสียหลักจากการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.623 และค่า

ความสูญเสียหลักจากการคำนวณมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.618 เมื่อนำค่าที่ได้มาคิดเป็นเปอรเ์ซ็นมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ   99.19% 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อด้านการ

ออกแบบ 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบได้ผลดังนี้ 



 
 

จากตาราง 2. พบว่า ความพึงพอใจชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อด้านการ

ออกแบบ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (x̄ = 4.6,S.D.=0.51) แต่เมื่อพิจารณาเป็นหัวข้อพบว่าข้อที่มี

ความพึงพอใจสูงสุดคือข้อ 4. (x̄ = 4.8,S.D.=0.45) และข้อ 5. (x̄ = 4.8,S.D.=0.48) รองลงมาคือข้อ 

2. (x̄ = 4.6,S.D.=0.55) แต่ตำ่สุดคือข้อ 1. (x̄ = 4.4,S.D.=0.54) และข้อ 3. (x̄ = 4.4,S.D.=0.54) 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อด้าน

การใช้งาน  

 
 จากตาราง 3. พบว่า ความพึงพอใจชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อด้านการใช้

งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (x̄ = 4.5,S.D.= 0.3) แต่เมื่อพิจารณาเปน็หัวข้อพบว่าข้อที่มีความ

พ่ึงพอใจสูงสุดคือข้อ 1. (x̄ = 4.6,S.D.=0.54 และข้อ 5. (x̄ = 4.6,S.D.=0.5)และข้อ 2. (x̄ = 

5,S.D.=0.00)รองลงมาคือข้อ 3. (x̄ = 4.2S.D.=0.45) แต่ตำ่สุดคือข้อ 4. (x̄ = 4.2,S.D.=0.45) 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้งานชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อ 

 
 จากตาราง 4. พบว่า ความพึงพอใจชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อด้านการใช้

งานและออกแบบ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.55,S.D.=0.41) แต่เมื่อพิจารณาเป็นหัวขอ้

พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือข้อ 1. (x̄ = 4.6 ,S.D.=0.51) ) แต่ตำ่สุดคือข้อ 2. (x̄ = 
4.5,S.D.=0.3)   
 
 



 
 

อภิปรายผล 
        ผลการทดลองด้านการใช้งาน ซึ่งในหัวข้อสามารถนำไปศึกษาต่อได้มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสุด 

และหัวข้อนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยในระดับต่ำสุด โดยค่าเฉลี่ยด้านการใช้งานชุด

สาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อเท่ากับ (x̄ = 4.5,S.D.= 0.3) ระดับความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากพบว่าชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่านท่อ มีความเหมาะสมด้านการออกแบบ

อยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก (x̄ = 4.6,S.D.=0.51) ผลการทดลองด้านการใช้งานอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม

มาก (x̄ = 4.5,S.D.= 0.3) เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ของชุดสาธิตการสูญเสียความดันในการไหลผ่าน

ท่อ มีความเหมาะสมที่จะนำไปเป็นสื่อประกอบในการเรียนการสอนจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับ 

        กุญชร ญาณิศา [7] (2554 : บทคัดย่อ) การจัดทำโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำลองการไหล

ของของไหลภายในท่อจากประสบการณ์ ของสมาชิกในกลุ่มที่ได้ปฏิบัติงานในโรงงาน ปิโตรเคมี โดย

ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ ไหลของของไหลในรูปแบบต่างๆตามหลักเกณฑ์ทางด้าน

ทฤษฎีในการดำเนินงานนั้นผู้จัดทำได้ ทำการศึกษาการไหลของของไหล ทั้งไหลแบบราบเรียบ ไหล

แบบราบเรียบกึ่งปั่นป่วน และไหลแบบ ปั่นป่วนซึ่งผู้วิจัยได้ทำการออกแบบจำลองชุดสาธิตอัตราการ

ไหลของของไหลจากคำแนะนำของอาจารย์ ที ่ปรึกษาและจากโรงงานของสมาชิกในกลุ ่มที ่ได้

ปฏิบัติงานในโรงงาน ปิโตรเคมี ซึ ่งมีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกต่อการทดลองมีความ

เหมาะสมในการออกแบบเครื่องสามารถทดลองได้ตามวัตถุประสงค์ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างชุดสาธิตอัตราการ

ไหลของของไหลจำนวน1 เครื่องและให้ผู้เชี่ยวชาญใน ด้านเครื่องกล ด้านฝ่ายผลิต ด้านเครื่องมือวัด

และด้านควบคุมท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานได้ประเมินคุณภาพการจากการทดลอง  

ข้อเสนอแนะ 

      การจดัทำชุดฝึกครั้งนี้ทางคณะผู้จัดทำได้มองเห็นประโยชน์โครงการและเห็นความสามารถท่ีจะ

พัฒนาหรือปรับปรุงในอีกหลายๆจุดด้วยกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 

      1.ชุดฝึกทีท่างคณะผู้จัดทำสร้างขึ้นนั้นยังมีแนวคิดเพ่ิมเติมอีกว่าสูตรในคำนวณของชุดฝึก เพ่ือจะ

ศึกษาได้มากข้ึน 

      2.ควรปรับการต่อท่อหรือการติดกาวให้มีความสวยงามมากกว่านี้ 

      3.ควรปรับปรุงการคำนวณให้มีความแม่นยำมากขึ้นโดยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการคำนวณ

ให้มากกว่านี้  
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