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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อออกแบบและสรา้งเครื่องมอืพนัลวด

GUY WIRE 2) เพื่อหาประสทิธภิาพเครื่องมอืพนัลวดGUY WIRE 3) เพื่อศกึษาความ

พงึพอใจของผู้ใช้งานที่มตี่อ เครื่องมอืพนัลวดGUY WIRE กลุ่มเป้าหมาย คอืเทศบาล

เมืองสุโขทัย จํานวน 20 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบประเมินหา

ประสทิธภิาพเครื่องมอืพนัลวดGUY WIRE 2) แบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน

เครื่องมือพันลวดGUY WIRE สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ผลการวจิยัพบว่า 1) สามารถออกแบบเครื่องมอืพนัลวดGUY WIRE ไดอ้ย่าง

สมบูรณ์พรอ้มดําเนินการสรา้งชิ้นงานไดจ้รงิ โดยการทดสอบการทํางานของชิน้งานกบั

การพนัลวดGUY WIRE 2) ผลจากทดสอบหาประสทิธภิาพจากผูใ้ชง้านจรงิ พบว่า การ

ทดลองใชเ้ครื่องมอืพนัลวดGUY WIRE สามารถพนัลวดสายยดึโยงดใีนระดบัหน่ึง ใช้

แรงไม่มาก 3) ผลจากการประเมนิความพงึพอใจจากผู้ใช้งานจรงิที่มตี่อเครื่องมอืพนั

ลวดGUY WIRE พบว่า ความพงึพอใจด้านการออกแบบอยู่ในระดบัมาก ( X "=4.38, 

S.D.=0.40) ความพงึพอใจด้านการใช้งานอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X "=4.3, S.D.=0.26) 

ความพงึพอใจดา้นความปลอดภยัอยู่ในระดบัมาก ( X "=4.48, S.D.=0.40) 

คาํสาํคญั : เครื่องพนัลวด สายยดึโยง GUY WIRE 

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to design and construct GUY WIRE wire 

wrapping tools, 2) to determine the efficiency of GUY WIRE wire wrapping tools, 3) to study 

the satisfaction of users towards GUY WIRE. Wire Wrapping Tools GUY WIRE Target 

group The samples were 20 people from Sukhothai Municipality. The research tools were 

1) Efficiency Evaluation Form for GUY WIRE Wire Wrapping Tool 2) GUY WIRE Wire 

Wrapping Tool User Satisfaction Form. The statistics used in the research were: mean and 

standard deviation  



 The research results showed that 1) The GUY WIRE wire wrapping tool can be 

completely designed and ready to actually create the work piece. By testing the work of the 

work piece with GUY WIRE wire wrapping. 2) Results from the performance test from real 

users Abstract 3) The results of the satisfaction assessment from actual users 

towards the GUY WIRE wire wrapping tool found that the design satisfaction 

was at a high level ( " =4.38, S.D.=0.40). Usability satisfaction was at the 

highest level ( "=4.3, S.D.=0.26). Safety satisfaction was at high level ( "=4.48, 

S.D.=0.40). 
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บทนํา  

 เน้ือหาปัจจุบันมีการขอใช้ไฟจากเกษรตกรเป็นจํานวนมาก และปรบัปรุง

ระบบต่างๆ ทัง้งานขยายเขตก่อสร้างไฟฟ้าแรงสูงและแรงตํ่า ในการตดิตัง้ขุดหลุมปัก

เสาพาดสาย จะมอีุปกรณ์ทีร่บัแรงดงึสายนัน้คอื Guy wire หรอื สายยดึโยง ในการ ใน

การประกอบ Guy wire นัน้ ต้องดดัเพื่อจะใส่กบัลูกถ้วยยดึโยง  Strain lisulator  เมื่อ

ดดัเสรจ็จะต้องมกีารเก็บปลายสายให้เรยีบร้อย จงึคดิค้นเครื่องมอืพนัลวด Guy wire 

เพือ่ช่วยลดอาการบาดเจบ็จากการทํางานได ้

 สายยดึโยงในระบบจําหน่าย มหีน้าที่รบัแรงดึงของสายไฟที่มตี่อเสาไฟฟ้า 

เพื่อให้เสาอยู่ในสภาพสมดุล โดยสายยดึโยงนัน้ใช้ลวดเหล็กตเีกลยีวขนาดตามความ

เหมาะสมยดึกบัเสาไฟดว้ยสลกั เกลยีวห่วงแบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา ประกอบที่จุด

สําหรบัทําสายยดึโยงที่หวัเสา ส่วนปลายยดึกบัห่วงรองก้านสมอบก แต่เน่ืองจากลวด

เหลก็ตเีกลยีวตดิตัง้ไวส้งู ใกลก้บัสายไฟแรงสงู จงึตอ้งมฉีนวนป้องกนักระแสรัว่ไหลจาก

หวัเสาผ่านมาตามสายยดึโยง และอาจเป็นอนัตรายต่อผูท้ีอ่ยู่ใกลเ้คยีงหรอืสมัผสักบัสาย

ยดึโยง และเน่ืองจากฉนวนน้ีอยู่แนวเดยีวกบัสายยดึโยงซึ่งมแีรงดงึมาก ดงันัน้ฉนวน

หรอืลูกถ้วยสําหรบั สายยดึโยง จงึต้องมคีวามสามารถในการเป็นฉนวนที่ดรีวมทัง้ทน

แรงดงึหรอืแรงกดไดสู้งอกีดว้ย และเน่ืองจากวสัดุประเภทกระเบือ้งเคลอืบจะทนแรงกด

ไดด้กีว่าแรงดงึมาก ดงันัน้ ลูกถว้ยจงึถูกออกแบบมาใหร้บัแรงยดึโยง ในลกัษณะแรงกด 

จึงคดิค้นเครื่องมอืพนัลวดสาย Guy Wire เน่ืองจากปัจจุบันต้องใช้แรงมอืในการพนั 

สายลวด Guy Wire จึงทําเครื่องมอืพนัสายลวด Guy Wire เพื่อช่วยผ่อนแรงและลด

อาการบาดเจ็บจากการพนัสายลวด Guy Wire เนืองจากสายลวด Guy Wire มคีวาม

แขงม็ากเลยตอ้งมเีครื่องมอืทีจ่ะมาช่วยใหท้ําการพนัสายลวดGuy Wireได ้งา่ยขึน้และมี



ขนาดทีเ่ลก็น้ําหนกัเบาสามารถจบถัอืและพกใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนไดง้่ายและการใช ้

ง่ายไม่ได้ยุ้งยากมาก การตรวจสอบดูวสัดุอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่ายังมี

คุณภาพได้ตามที่มาตรฐานกําหนดหรือไม่ การทดสอบรบัรองทางไฟฟ้า ก็คือ การ

ทดสอบความแขง็แรงร่วมทางกลและทางไฟฟ้า เป็นการทดสอบทีเ่ลยีนแบบการใชง้าน

จรงิ เพราะลูกถ้วยในขณะใช้งานนัน้จะต้องรบัทัง้แรงกลและความเครยีดสนามไฟฟ้า

การทดสอบรบัรองทางไฟฟ้าอีกประการหน่ึงก็คอื การทดสอบเจาะผ่าน (puncture) 

เป็นการทดสอบแตกสลาย เพือ่ตอ้งการตรวจสอบดคูวามคงทนต่อแรงดนัไฟฟ้าของเน้ือ

ลูกถว้ย 

 เน่ืองจากการพนัแต่ละรอบนัน้ตอ้งใชแ้รงในการพดัแต่ละรอบ การพดัสายการ

จดัเรยีงสายในการพนัยงัทําไม่ค่อยดมีากเท่าไร การพนัสายทําหเ้กนิรอยถลอกของสาย

อาจจะทําให้ไม่เกนิความสวยงาม ต้องดดัเพื่อจะใส่กบัลูกถ้วยยดึโยง  Strain lisulator  

เมื่อดดัเสร็จจะต้องมกีารเก็บปลายสายให้เรียบร้อย จึงคดิค้นเครื่องมอืพนัลวด Guy 

wire เพือ่ช่วยลดอาการบาดเจบ็จากการทํางานได ้

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 1.  เพือ่ออกแบบและสรา้งอุปกรณ์พนั Guy wire 

 2.  เพือ่หาประสทิธภิาพของอุปกรณ์พนั Guy wire 

 3.  เพือ่หาความพงึพอใจของผูใ้ชง้านของเครื่องมอืพนัขดลวด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ในการดําเนินการวจิยัเรื่อง การพฒันาเครื่องมอืพนัลวด GUY WIRE ผู้วจิยั

ไดด้าํเนินการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 

 1.ค่าความแขง็ของเหล็ก หน่วยวดัความแขง็ของเหล็กที่นิยมใช้คอื บรเินลล์

เป็นการวดัความแขง็ของเหล็กจากรอยบุ๋มที่เกดิจากการกดของลูกปืนขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลาง1 มลิลเิมตรทีท่าํดว้ยเหลก็กลา้ลงบนเน้ือวสัดุผลลพัธข์องความแขง็จะมหีน่วย

เป็นบรเินลล์เทยีบเท่ากบัน้ําหนักทีก่ดเป็นกโิลกรมั หารดว้ยเน้ือทีเ่กดิรอยถูกกดวดัเป็น

ตารางมลิลเิมตร 

 2.ลูกถว้ย เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชร้องรบัสายไฟ ทาํหน้าทีเ่ป็นฉนวนและป้องกนัมใิห้

กระแสไฟฟ้ารัว่ลงดนิหรอืลดัวงจรลงดนิ เพราะถา้ปรมิาณกระแส ทีร่ ัว่ไหลมจีาํนวนมาก 

อุปกรณ์ป้องกนัทีต่ดิตัง้ ในระบบจําหน่ายกจ็ะตดัวงจรออก ทําใหก้ารจ่ายไฟหยุดชะงกั 

ดงันัน้ลูกถว้ยจงึมคีวามสําคญัตราบใดทีย่งัมกีารจ่ายพลงังานไฟฟ้าไปตามสายเหนือดนิ 



(Over head line) ทัง้สายส่งแรงสูง (Transmission line) และสายระบบจําหน่าย 

(Distribution line) ลูกถว้ยทีใ่ชใ้นระบบจาํหน่ายของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

 3.สายยดึโยง เป็นเครื่องมอืช่วยดดัสายยดึโยงเสาไฟฟ้า ให้สะดวก รวดเรว็

และง่ายยิ่งขึ้น ในการประกอบชุดสายยึดโยงเพื่อติดตัง้ยึดเสาไฟฟ้า แต่เดิมยงัไม่มี

เครื่องมอืต้องออกแรงดดัสายใหข้ึน้รูป ถงึ 116 กโิลกรมั/1จุด ทําใหร่้างกายเกดิอาการ

เหน่ือยลา้อ่อนแรง และการปฏบิตังิานไม่สะดวก แต่หากใชเ้ครื่องมอื Guy Wire Bender 

ดดัสายยดึโยงจะช่วยผ่อนแรงไดถ้งึ 7 เท่าของการดดัแต่ละครัง้ คดิเป็น 17 กโิลกรมั/1 

จุด ทําร่างกายผู้ปฏบิตังิาน ไม่เกดิอาการเหน่ือยล่า และสามารถทํางานไดง้่ายสะดวก

รวดเรว็ยิง่ขึน้ 

 4.เหล็กฉากหรอืเหล็กมุม คอื เหล็กที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1227-2539 

จากโรงงานภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน ผลิตโดยเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนหรือ

เหลก็กลา้อลัลอยด์ทีม่คีวามแขง็แรงสูง มรีูปกากบาทรูปตวั L ม ี2 ขา - เท่ากนัหรอืไม่

เท่ากนัและมุมจะเท่ากบั 90 องศา มุมเหลก็โครงสรา้งมหีลายขนาดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

การใชง้านของคุณ นอกจากน้ียงัมขีนาดตามสัง่โดยวศิวกร ออกแบบใหเ้หลก็ฉากทําขึน้

ในรูปทรงเฉพาะเพื่อใหม้คีวามเสถยีรอย่างยิง่และสามารถรบัแรงกดและน้ําหนักไดม้าก

เกนิไป 

 5.ความหนาของเหล็ก ทํามุมจะเป็นตวักําหนดประเภทของงานที่เหมาะสม 

โดยปกตชิิ้นงานขนาดเล็กจะใช้สําหรบังานที่มแีรงกดและน้ําหนักน้อยที่สุด ในขณะที่

ชิ้นงานเหลก็ทีห่นากว่าจะใชก้บัผนังและคานรองรบัของอาคารทีต่้องรบัน้ําหนักจํานวน

มากอย่างต่อเน่ือง วสัดุน้ียงัสามารถใชเ้พื่อซ่อมแซมกระดานทีช่ํารุดในดาดฟ้า ยดึขาที่

หกัไวด้ว้ยกนับนดาดฟ้าหรอืเก้าอีห้รอืแกไ้ขดาดฟ้าของเครื่องตดัหญา้ทีช่ํารุด รา้นซ่อม

หลายแห่งเกบ็เหลก็ฉากขนาดต่างๆ ไวใ้นมอืเพื่อดําเนินการซ่อมแซมทีค่าดไม่ถงึ ดว้ย

เครื่องมอืและจนิตนาการทีเ่หมาะสม หลายสิง่หลายอย่างสามารถสรา้งหรอืซ่อมแซมได้

ดว้ยเหลก็ฉาก 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินโครงการดว้ยรปูแบบการวจิยัและพฒันาอย่างเป็นระบบตาม 

ขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 

 1. ศกึษาขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู โดยตอ้งทาํการศกึษาทัง้แนวคดิ ทฤษฎี

และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งจากเอกสาร ตํารา หนงัสอื วารสาร อนิเทอรเ์น็ต ฯลฯ เพือ่



นํามาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินโครงการในหลายขัน้ตอน เช่น การกําหนดตวัแปร 

การตัง้สมมตฐิานการสรา้งเครื่องมอื การวเิคราะหข์อ้มลู และการอภปิรายผล 

 2. ออกแบบชิน้งาน เครื่องมอืพนัลวด GUY WIRE 

      
ผลการวิจยั 

 ผูวิจัยไดนำขอมูลจาก แบบประเมินของผูเชี่ยวชาญ แบบบันทึกผลการหา
ประสิทธิภาพเครื่องมือพันลวด GUY WIRE และแบบสอบถามความพึงพอใจเครื่องมือพัน
ลวด GUY WIRE ของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

แบบประเมินผลของผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน คิดรอยละ 100% แบงตามเพศชาย 

จำนวน 3 คน คิดรอยละ 100% และเพศหญิง จำนวน 0 คน คิดรอยละ 0% แบงตามชวง

อายุ 25-35 ป จำนวน 0 คน คิดรอยละ 0% ชวงอายุ 36-45 ป จำนวน 2 คน คิดรอยละ 

66.67% ชวงอายุ 46-55 ป จำนวน 1 คน คิดรอยละ 33.33% และชวงอายุ 55 ปขึ้นไป 

จำนวน 0 คน คิดรอยละ 0% แบงตามอาชีพ นักเรียน-นักศึกษา จำนวน 0 คน คิดรอยละ 

0% ขาราชการ จำนวน 2 คน คิดรอยละ 66.66% ครูฝกสอน จำนวน 0 คน คิดรอยละ 0% 

และอาชีพอื่นๆ จำนวน 1 คน คิดรอยละ 33.33%  แบบประเมินของผูเชี ่ยวชาญ แบง

ออกเปน 3 ดาน คือ ดานการออกแบบ ประกอบไปดวย การออกแบบและโครงสราง วัสดุท่ี

ใชในการทำ การจัดวางตำแหนงของอุปกรณตางๆ ขนาดความสูงความกวางของชิ้นงาน ง

ายตอการซอมแซมและบำรุง รักษา ดานการใชงาน ประกอบไปดวย ความเรียบรอยของการ

พันสาย น้ำหนักการใชงาน การพกพา จำนวนการพันสาย การใชกำลังพันสาย และดาน

ความปลอดภัย ประกอบไปดวย อุปกรณล็อกสายปลอดภัย รอบๆตัวเครื่องมือไมมีแหลมคม 

มีความปลอดภัยขณะใชงาน การพันของอุปกรณมีความปลอดภัย การใชงานไมมีอาการ

บาดเจ็บ ซึ่งไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี ่ยวชาญ 3 ทาน ไดผล

ตามลำดับ 0.57 , 0.57 , 0.57 , 0.57 , 0.57 , 1 , 0.57 , 0.57 , 1.15 , 0 , 0.57 , 0 , 0 , 



0.57 และ 0 สรุปผล ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญในความคิดเห็นในการสรางเครื่องมือพัน

ลวด guywire คิดคาเฉลี่ย 3.59 ระดับความคิดเห็นดีมาก 

แบบบันทึกผลการหาประสิทธิภาพเครื่องมือพันลวด GUY WIRE ผลประสิทธิภาพ

เครื่องมือพันลวด GUY WIRE จำนวน 5 ครั้ง คิดเปน 100% การหาประสิทธิภาพเครื่องมือ

พันลวด GUY WIRE จำนวน 5 ครั้ง สามารถทำงานไดทั้ง 5 ครั้ง คิดเปน 100% การหา

ประสิทธิภาพเครื่องมือพันลวด GUY WIRE จำนวน 5 ครั้ง สามารถทำงานไดทั้ง 5 ครั้ง คิด

เปน 100% 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูทดลองใชงานเครื่องมือพันลวด GUY WIRE โดย
มีจำนวนกลุมตัวอยาง จำนวน 20 คน และคิดรอยละ 100% แบงตามเพศชาย จำนวน 20 
คน คิดรอยละ 100% และเพศหญิง จำนวน 0 คน คิดรอยละ 0% แบงตามชวงอายุ 18-28 
ป จำนวน 0 คน คิดรอยละ 0% ชวงอายุ 29-39 ป จำนวน 15 คน คิดรอยละ 75% ชวงอายุ 
40 ปข้ึนไป จำนวน 5 คน คิดรอยละ 25% แบงตามอาชีพ นักเรียน-นักศึกษา จำนวน 0 คน 
คิดรอยละ 0% ขาราชการ จำนวน 10 คน คิดรอยละ 50% ครูฝกสอน จำนวน 0 คน คิด
รอยละ 0% และอาชีพอ่ืนๆ จำนวน 10 คน คิดรอยละ 50%  การศึกษาความพึงพอใจของผู
ทดลองใชงานเครื่องมือพันลวด GUY WIRE แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานการออกแบบ 
ประกอบไปดวย โครงสรางและการออกแบบเหมาะสม ขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ ความ
สวยงามของอุปกรณ จัดเรียงอุปกรณไดอยางเหมาะสม มีความแข็งแรง คงทนงาย ตอการซ
อมแซม ดานการใชงาน ประกอบไปดวย ความเรียบรอยของการพันสาย เครื่องมือท่ีมีขนาด
ท่ีเล็ก สะดวกตอการเก็บไปใชงานท่ีอ่ืน สามารถพันลวดไดหลายเสน ขณะใชงานเครื่องใช
แรงไมมากและนอย ความปลอดภัยขณะใชงาน  ไดผลตามความพึงพอใจของผูทดลองใชงาน
เครื่องมือพันลวด GUY WIRE ตามลำดับ 0.82 , 0.82 , 0.86 , 0.44 , 0.41 , 0 , 0.44 , 
0.75 , 0.3 , 0.80 , 0.22 , 0.44 , 0.82 , 0.48 , 0.44 และ 0.75 สรุปผลการศึกษาความพึง
พอใจผูทดลองใชงานในความพึงพอใจในการใชงานเครื่องมือพันลวด GUY WIRE คิดคาเฉลี่ย 
4.38 ระดับความพึงพอใจมาก 
การอภิปรายผลการวิจยั 

 ผลการวจิยั แบบบนัทกึผลการหาประสทิธภิาพเครื่องมอืพนัลวด GUY WIRE 

และแบบสอบถามความพงึพอใจของผูท้ดลองใชเ้ครื่องมอืพนัลวด GUY WIRE ของ

กลุ่มตวัอย่าง สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 ผลการหาประสทิธภิาพเครื่องมอืพนัลวด GUY WIRE พบว่าเครื่องมอืพนั

ลวด GUY WIRE (การพนัลวด) GUY WIRE จาํนวน 5 ครัง้ สามารถทํางานไดท้ัง้ 5 



ครัง้ คดิเป็น 100% (ความเรยีบรอ้ยของเสน้) จํานวน 5 ครัง้ สามารถทําไดท้ัง้ 5ครัง้ 

คดิเป็น 100% ใชม้อืในการพนัลวด GUY WIRE ซึง้ตอ้งมอีาการเจบ็มอื จงึคดิขน้

เครื่องมอืพนัลวด GUY WIRE เพือ่ลดอาการเจบ็มอืในการพนัลวด GUY WIRE 

ตวัเครื่องมมีลีกัษณะเป็นแบบจบัสายลวด GUY WIRE และมดีา้มจบัทีย่าวเพือ่สะดวก

ในการจบัพนัลวด GUY WIRE ไดง้า่ย มน้ํีาหนกัทีเ่บาสามารถพกใสก่ระเป๋าเครื่องมอื

งา่ย สามารถใชง้านง่ายใครกส็ามารถใชง้านได ้ผลรบัของการพดัสายลวด GUY WIRE 

เป็นทีห่น้าพงึพอในการพนัสายลวด GUY WIRE มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยดี

สามารถพนัลวด GUY WIRE ไดห้ลายเสน้ทีต่อ้งการได ้

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

 ดา้นชิน้งาน การสรา้งและออกแบบเครื่องมอืพนัลวด GUY WIRE ควรพฒันา

ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้กว่าของเดมิและวสัดุทีใ่ชม้น้ํีาหนกัเบากว่าเดมิพรอ้มทัง้

สะดวกต่อการใชง้าน 

เอกสารอ้างอิง 
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