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บทคัดย่อ 

          การวิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือวิจัยสร้างเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ วิจัยหาประสิทธิภาพการท างานของ
เครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ วิจัยหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ และวิจัยศึกษาความพึงพอใจ
ของกลุ่มผู้ใช้เครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา และด าเนินการโดยการสร้าง
นวัตกรรม การสร้างเครื่องมือ การก าหนดผู้เชียวชาญ และกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมของมูลต่าง 
ๆ เพื่อวิเคราะห์ และสรุปอภิปรายผลต่อไป 
           การประเมินหาคุณภาพของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ ประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน 
ส าหรับประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นต่อเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ ที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึนทดสอบการท างาน
จ านวน 5 ครั้ง ส่วนการหาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ ประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพ แบบบันทึกผลการทดลอง และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        ผลการวิจัยเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ที่สร้างขึ้น พบว่าคุณภาพที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ด้าน       
มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45, 4.42, 4.70 และ 4.60 โดยค่าเฉลี่ยรวมด้านคุณภาพ 4.48 และเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ส าหรับประสิทธิภาพของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ สามารถใช้ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  

ค าส าคัญ : ลูกสูบคาลิปเปอร์ 

 

 

 

 

 



Abstract 

  
         The purpose of this study is to construct a caliper pusher to determine the performance 
of a caliper pusher. Find out the confidence of piston pushers and study the satisfaction of 
piston pushers users. 
           The researcher has defined the scope of the study and operated by creating 
innovations, creating tools, identifying experts and sample groups. Then proceed to collect the 
data for further analysis and discussion. 
           Evaluation of the quality of caliper piston pushers Evaluated by a group of 5 experts for 
the performance and confidence in the caliper piston pusher tool that the study was built by 
the study 5 times. Example 5 people 
           The results of the study of caliper piston pushers were found that the quality evaluated 
by experts in all 4 areas had an average score of 4.45, 4.42, 4.70 and 4.60. The overall mean of 
quality was 4.48 and met the specified criteria. 
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บทน า 

       เนื่องจากในปัจจุบันยานพาหนะเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเดินทางของมนุษย์ และแนวโน้มการ
เพ่ิมข้ึนของมนุษย์นั้นมีมากข้ึนจึงเป็นเหตุผลให้ความต้องการในการใช้ยานพาหนะมีมากขึ้นไปด้วยและยานพาหนะ
ในปัจจุบัน โดยส่วนมาก คือ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ง [1] ซึ่งส่วนมากจะมีความ 
จ าเป็นต้องใช้กันมากในชีวิตประจ าวันแน่นอนการใช้มากก็ต้องบ ารุงรักษามากเช่นกัน  [2] และสิ่งส าคัญที่ต้อง
บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอการเปลี่ยนเบรกในแต่ละครั้งนั้นต้องใช้เวลานานและแรงเป็นจ านวนมาก จึงได้มีการ
คิดค้นเครื่องมือที่ชื่อว่าเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ เพ่ืออ านวยความสะดวกประหยัดทั้งแรงและเวลา [3] 
        เครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้ในการในการถอดประกอบระบบดิสก์เบรกรถยนต์ การ
ประกอบชุดคาลิปเปอร์มีปัญหาลูกสูบดันไม่เข้า ขั้นตอนการประกอบซึ่งช่างซ่อมมักใช้เครื่องมือผิดประเภท ในการ
ดันลูกสูบอาจจะท าให้ลูกสูบเกิดการช ารุจเสียหาย จากการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง เช่นการใช้เหล็กงัดยางดันคาลิป
เปอร์ หรือค้อนยางทุบลูกสูบคาลิปเปอร์ เป็นต้น ผู้ศึกษาจึงสร้างเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาใน
การซ่อมให้กับช่างเพ่ือที่จะท างานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในการซ่อมแซ่มและยังสามารถประหยัดทั้งแรงและเวลา
ด้วย 
        ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ ส าหรับใช้ในสถานประกอบการหรือที่
ท างานเก่ียวกับยานยนต์ และเพ่ือที่เครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ 
2. เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ 
3. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ และหาประสิทธิภาพ 
การท างานของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องมือ
ดันลูกสูบคาลิปเปอร์ ที่สร้างขึ้นนั้นโดยให้สถานประกอบการที่ท างานเกี่ยวกับยานยนต์และ สถานศึกษา แผนกวิชา
ช่างยนต์ ได้ทดลองใช้เครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ก าหนดการทดลอง 2 ครั้ง คือ 1) เปลี่ยนผ้าเบรก แบบทั่วๆ ไป
โดยใช้เครื่องมือเบื้องต้น และ 2) การเปลี่ยนผ้าเบรกแบบใช้เครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ เงื่อนไขท่ีก าหนด ผู้วิจัย
ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 



1. หน้าที่และความส าคัญของเบรก 
    1.1 เบรก หรือ เครื่องห้ามล้อ (brake) เป็นอุปกรณ์ท่ียับยั้งการเคลื่อนไหว ตรงกันข้ามกับคลัตช์ส่วนใหญ่เบรก
ใช้แรงเสียดทานในการแปลงพลังงานเป็นความร้อน แต่วิธีการอ่ืน ๆ ของการแปลงพลังงานอาจจะมีการท างาน
อย่างอ่ืน เช่น เบรกใหม่เพ่ือแปลงพลังงานจลน์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งอาจจะถูกเก็บไว้ส าหรับใช้งานในภายหลัง 
วิธีการอ่ืนที่แปลงพลังงานจลน์ให้เป็นพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่เก็บไว้เช่นแรงดันอากาศหรือน้ ามันที่มี
แรงดัน วิธีการอ่ืน ๆ การเบรก ถึงแม้ว่าจะมีการแปลงพลังงานจลน์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น การถ่ายโอน
พลังงานไปตรงมู่เล่ (ล้อหนักส าหรับหมุนถ่วงให้เครื่องยนต์เดินเรียบ) 
            1.1.1 หน้าที่ของเบรก ระบบเบรกมีหน้าที่ในการท าให้รถยนต์ที่ก าลังเคลื่อนที่ ชะลอความเร็วหรือหยุด
ล้อ เพื่อให้ล้อหยุดรถ โดยการท างานของระบบเบรกนั้น เป็นการสร้างแรงเสียดทานที่บริเวณดิสก์เบรกหรือ ดรัม
เบรก (ตามรุ่นรถ) ดังนั้นระบบเบรกจึงเป็น ส่วนส าคัญในการชะลอความเร็ว หยุดหรือจอดรถ นั่นเอง 
            1.1.2 การท างานของระบบเบรก ในรถยนต์ทั่วไปใช้ระบบเบรกแบบไฮดรอลิก (Hydraulics braking 
system) ซึ่งเป็นระบบเบรกท่ีต้องอาศัยการท างานจาก 3 ส่วน ได้แก่ 
                              1.) ส่วนที่ใช้ในการส่งผ่านแรง 
                              2.) ส่วนที่ช่วยขยายแรงจากการเหยียบแป้นเบรก 
                              3.) ส่วนที่เกิดแรงเสียดทานเพ่ือชะลอความเร็วของล้อ 
             ส่วนแรก คือส่วนที่ใช้ในการส่งผ่านแรงในระบบเบรกแบบไฮดรอลิก เครื่องมือที่ใช้ในการส่งผ่านแรงจาก
การเหยียบเบรก คือ น้ ามันเบรก (Brake fluid) ที่อยู่ในท่อน้ ามันเบรก (Brake line) การส่งผ่านแรงในระบบเบรก
อาจท าให้เกิดความร้อนจากเครื่องยนต์หรือจากการเบรก น้ ามันเบรกจึงเป็นส่วนส าคัญในระบบเบรก ซึ่งจ าเป็นที่
จะต้องเลือกซื้อให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ด้วย ผ้าเบรก เป็นชิ้นส่วนที่สาคัญในระบบเบรก มีหน้าที่สาคัญในการ
หยุดรถและชะลอความเร็ว เป็นอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานรถยนต์ [5] 
              ส่วนที่สอง คือส่วนที่ช่วยขยายแรงจากการเหยียบแป้นเบรก เมื่อผู้ขับขี่ออกแรงเหยียบที่แป้นเบรกแล้ว 
แรงจะถูกส่งผ่านทางบูสเตอร์สูญญากาศ (Vacuum booster) เข้าสู่ส่วนที่สองเพ่ือขยายแรงดันเบรกให้มากขึ้นด้วย
แม่ปั๊มเบรก (Master cylinder) และส่งผ่านแรงดันไปตามท่อน้ ามันเบรกเข้าส่วนถัดไป ซึ่งถ้าพูดง่ายๆ ให้เห็นภาพ
ก็คือผู้ขับข่ีออกแรงเหยียบเพียงเล็กน้อยก็สามารถชะลอความเร็วรถท่ีมีน้ าหนักเป็นตันๆได้นั่นเอง 
              ส่วนที่สาม คือส่วนที่เกิดแรงเสียดทานเพ่ือชะลอความเร็วของล้อ เมื่อแรงดันที่ถูกส่งผ่านมาทางท่อ
น้ ามันเบรกและถูกแยกมาจากวาล์วแยกแล้ว แรงดันนั้นจะส่งผ่านเข้าสู่ชุดเบรก (Brake assemblies) ในแต่ละล้อ 
โดยภายในชุดเบรกจะมีลูกสูบเบรกคอยท าหน้าที่ท าให้เกิดการเสียดสีระหว่างวัตถุสองสิ่งเพ่ือสร้างแรงเสียดทานใน
การชะลอความเร็วของล้อลง การเกิดแรงเสียดทานนั้นคล้ายๆ กับเราถูยางลบบนกระดาษด้วยความเร็ว เมื่อถูเสร็จ
และน ามือไปสัมผัสจะพบว่ามีความร้อนเกิดข้ึนเช่นเดียวกันกับการเบรก ทุกครั้งที่มีการเหยียบเบรกจะเกิดความ



ร้อน เสียง และฝุ่นด าได้เช่นกัน ดังนั้นเวลาเลือกซ้ือผ้าเบรกจึงต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการ
ขับข่ีของตนเองด้วย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการออกแบบและสร้างเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ ได้มีการศึกษาตามข้ันตอนต่างๆ  ตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
  1 การศึกษาสภาพปัญหา          
  2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  4 การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

  5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  
1. การศึกษาสภาพปัญหา 

 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่
และพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมถึงรายละเอียดวิธีการศึกษา เครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์นอกจากนี้ ยังได้ศึกษา
รายละเอียดของหลักการออกแบบสร้างเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ ซึ่งประกอบด้วยความหมายองค์ประกอบ
วิธีการสร้างและประโยชน์ของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ 
  
2. ประชากรและแหล่งผู้ให้ข้อมูล 

 ผู้ศึกษาได้ก าหนดประชากร ที่ท าการประเมินคุณภาพของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์  คือผู้ที่ความรู้
ความสามารถในด้านการออกแบบเครื่องกล หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนด้านช่างยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และเป็นผู้ที่ท างานในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง จ านวน 5 ท่าน  



3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

   3.1  เครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ 
         3.1.1  ลักษณะของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ ประกอบด้วย 

                 1.) ชิ้นส่วนมีความแข็งแรงสวยงาม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
 

 
 

ภาพที่ 1 ชิ้นส่วนของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ 
                 2.) สามารถถอดแยกอุปกรณ์ได้เป็นบางส่วน 
 

 
 

ภาพที่ 2 แยกอุปกรณ์ได้เป็นบางส่วน 
         3.) ใช้งานได้ง่ายสะดวก ปลอดภัย 
 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการใช้งานเครื่องดันลูกสูบคาร์ริปเปอร์ 
 
 



 
 3.1.2  วิธีการสร้างเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการออกแบบและสร้างเครื่องมือ 

ดันลูกสูบคาลิปเปอร์ 

 
ภาพที่ 4 การออกแบบเครื่องดันลูกสูบคาลิปเปอร์ 

          3.1.3 แบบประเมินคุณภาพ 

       1. ลักษณะของแบบประเมินคุณภาพของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์เป็นแบบมาตราสว่น (Rating Scale) 
5 ระดับ โดยมีความหมายต่างๆ  ดังนี้ คุณภาพดีมาก คุณภาพด ีคุณภาพพอใช้ คุณภาพควรปรับปรุงและคุณภาพปรับปรุง 
                      2.  วิธีการสรา้งแบบประเมินคุณภาพของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

 
  

ภาพที่ 5  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ 



4. การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    การทดลองใช้เครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ และเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง มีขั้นตอนดังนี้ 
         1 เชิญและนัดหมายผู้เชี่ยวชาญ 

         2 ผู้ศึกษาสาธิตวิธีการท างาน ทดสอบคุณภาพเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ที่สร้างขึ้น 

        3 ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินคุณภาพตามแบบประเมินที่ผู้ศึกษาเตรียมไว้ 
         4 เก็บรวบรวมแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

  
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

   เมื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ เชี่ยวชาญและจากกลุ่มตัวอย่างที่ ทดลองใช้เครื่องมือดัน
ลูกสูบคาลิปเปอร์ แล้วขั้นตอนต่อไปผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามหลักการ ทางสถิติเพ่ือหา
คุณภาพ เช่น คุณภาพดีมาก คุณภาพดี คุณภาพพอใช้ คุณภาพควรปรับปรุงและคุณภาพปรับปรุง และประสิทธิภาพของ
เครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ ว่ามีความสมบูรณ์ผ่านเกณฑ์ตามก าหนดหรือไม่ 
  

การหาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่ท าการทดสอบทั้งหมด     ซึ่งก าหนด
น้ าหนักคะแนนเป็น 5 ระดับไว้ดังต่อไปนี้  
    
       ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49 หมายถึง       ควรปรับปรุง 

       ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง       พอใช้ 
       ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49 หมายถึง       ปานกลาง 

       ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49 หมายถึง       ดี 

       ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง       ดีมาก 

   เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ x > 3.5 (ระดับดี) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการวิจัย 

         การวิจัยเรื่องการสร้างเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ในครั้งนี้ เพ่ือน าไปใช้เป็นต้นแบบในการขยายผล 
สร้างใช้งาน ให้ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ท าการประเมินคุณภาพของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์หาคุณภาพ ของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ซึ่งผลที่ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน  
ด้านการออกแบบ ด้านการสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านการบ ารุงรักษาสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ด้านการออกแบบ 
 ผลการวิเคราะห์ด้านการออกแบบของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ผล
ปรากฏดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 การประเมินด้านการออกแบบเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D ระดับ 

1. ความสามารถในการออกแบบชิ้นงาน 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ออกแบบได้ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม 3.60 0.48 ดี 

3. ออกแบบได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และการใช้งาน 4.20 0.40 ดี 

4. การออกแบบ โดยค านึงถึงการสร้าง และความประหยัด 4.80 0.40 ดีมาก 

5. ออกแบบชิ้นงาน ได้สัดส่วน และมีความเหมาะสม 4.60 0.48 ดีมาก 

6. รูปแบบชิ้นงาน มีความสวยงาม ทันสมัยและน่าสนใจ   4.00 0.00 ดี 

7. ออกแบบให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 4.40 0.48 ดี 

8. รูปแบบมีความคิดสร้างสรรค์ 5.00 0.00 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.45 0.28 ด ี
 
 2. ผลการวิเคราะห์ด้านการสร้าง 
 ผลการวิเคราะห์ด้านการสร้างของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ผล
ปรากฏดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินด้านการสร้างเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D ระดับ 

1. วางแผนงานการสร้างชิ้นงานได้ถูกต้องตามล าดับ 4.40 0.54 ดี 

2. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีความแข็งแรง ทนทานในการสร้าง 4.60 0.54 ดีมาก 

3. การสร้างชิ้นงานโดยค านึงถึงความประหยัด และคุ้มค่า 4.40 0.54 ดี 



4. สร้างชิ้นงาน ให้สามารถใช้งานได้เหมือนจริง 4.40 0.54 ดี 

5. การสร้างชิ้นงาน มีความประณีตรอบคอบ และปลอดภัย 4.40 0.54 ดี 

6. การสร้างชิ้นงานค านึงถึงการเคลื่อนย้าย และความสะดวก 4.80 0.44 ดีมาก 

7. ชิ้นงานมีความสมบูรณ์ เหมาะสมตามการออกแบบ 4.00 0.00 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.42 0.45 ด ี
 
 3. ผลการวิเคราะห์ด้านการใช้งาน 
 ผลการวิเคราะห์ด้านการใช้งานเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ผล
ปรากฏดังตารางที่ 3  
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินด้านการใช้งานเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D ระดับ 

1. สามารถใช้งานได้อย่างสะดวดสบาย 4.60 0.54 ดีมาก 

2. สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และสะดวก 5.00 0.00 ดีมาก 

3. ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และในสภาพจริง 4.20 0.44 ดี 

4. มีกระบวนการสร้างที่ง่ายไม่สลับซับซ่อน 4.40 0.54 ดี 

5. การใช้งานค านึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม 4.40 0.54 ดี 

6. การใช้งานค านึงถึงการประหยัดเวลา 4.60 0.54 ดีมาก 

7. ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.00 0.00 ดี 

8. ชิ้นงานสร้างขึ้นสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดทางเทคโนโลยีได้ 4.60 0.54 ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.47 0.39 ดี 

 
 4. ผลการวิเคราะห์ด้านการบ ารุงรักษาและคู่มือ 
   ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ด้านการบ ารุงรักษาและคู่มือโดยผู้เชี่ยวชาญ
ปรากฏผลดังตารางที่ 4 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินด้านการบ ารุงรักษาและคู่มือเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D ระดับ 

1. ถอดแยกอุปกรณ์มีขั้นตอนที่ง่ายไม่ซับซ้อน 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ชิ้นงานสามารถท าความสะอาดได้ง่าย 4.40 0.54 ดี 



3. สามารถซ่อมบ ารุง และเปลี่ยนอะไหล่ได้งาน และรวดเร็ว 4.60 0.54 ดีมาก 

4. มีคู่มือประกอบใช้งานของชิ้นงาน 4.00 0.00 ดี 

5. คู่มือมีภาพ และล าดับการใช้งานง่าย และชัดเจน 4.60 0.54 ดีมาก 

6. บ ารุงรักษาไม่ยุ่งยาก 5.00 0.00 ดีมาก 

7. การจัดเก็บชิ้นส่วน-อุปกรณ์ท าได้สะดวกและปลอดภัย 4.60 0.54 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 0.31 ดีมาก 
  

สรุปผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ 
    ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพ เครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ 4 ด้าน 

ล าดับที่ รายการประเมิน X S.D ความหมาย 

1 ด้านการออกแบบ 4.45 0.28 ดี 
2 ด้านการสร้าง 4.42 0.45 ดี 
3 ด้านการใช้งาน 4.47 0.39 ดี 

4 ด้านการบ ารุงรักษาและคู่มือ 4.60 0.31 ดี 

  เฉลี่ยรวม 4.48 0.35 ดี 

  

การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินคุณภาพ ด้านการบ ารุงรักษาและคู่มือการใช้งาน เครื่องมือดัน
ลูกสูบคาลิปเปอร์ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ด้านบ ารุงรักษาและคู่มือ
การใช้งาน คะแนนสูงสุดคือ ถอดแยกอุปกรณ์มีขั้นตอนที่ง่ายไม่ซับซ้อนและ บ ารุงรักษาไม่ยุ่งยากมีระดับเฉลี่ย
รวม 5.00 คะแนนต่ าสุดคือ มีคู่มือประกอบใช้งานของชิ้นงานมีระดับ เฉลี่ยรวม 4.00 โดยมีค่าระดับค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.60 (ระดับดีมาก) ซึ่งคุณภาพอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับที่ก าหนดไว้ (3.50)  เครื่องมือดันลูกสูบ   
คาลิปเปอร์สามารถใช้งานได้ดี [4] การถอดประกอบลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการช่วย
อ านวยความสะดวกส าหรับการถอดประกอบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป ผู้ศึกษาที่น าเครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นไปใช้งานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์นั้น ผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจเรื่องนั้นอย่างดี และมีความเข้าใจในวิธีการใช้ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
การใช้เครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์ เป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป ควรน าหลักการนี้ ไป
จัดท าในการออกแบบและสร้างเครื่องอื่น แล้วท าการศึกษาต่อไป 
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