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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื ่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ออกแบบและสร้างเครื ่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ 2) ทดสอบ

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้ทดลองใช้งานเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ มีวิธีดำเนินการวิจัย ขั้นที่ 1 ออกแบบและสร้างเครื่องสับเนื้อหมู
อัตโนมัติ ขั้นที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ โดยการสับเนื้อหมู ปริมาณ 
100 กรัม    ปริมาณ 200 กรัม ปริมาณ 300 กรัม และ ปริมาณ 400 กรัม อย่างละจำนวน 10 ครั้ง ขั้นที่ 3 
ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ทดลองใช้งานเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ จำนวน 30 คน เครื่องมือท่ี
ใช้คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบว่า  1)เครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติมีขนาดฐานของเครื่อง  ประกอยด้วยความกว้าง 17 
เซนติเมตร ความยาว 43 เซนติเมตร ความสูง 10 เซนติเมตร และขนาดของใบมีดสำหรับสับเนื้อหมู  
ประกอบด้วยส่วนของด้าม มีความยาว 13 เซนติเมตร  และใบมีด  มีความยาว 15 เซนติเมตร  2) เครื่องสับ
เนื้อหมูอัตโนมัติสามารถสับเนื้อหมูได้ละเอียด  ตามเวลาและปริมาณท่ีต้ังไว้ทุกครั้ง 3) ความพึงพอใจในการใช้
งานเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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Abstract 
 

The Automatic Pork Chopper Machine is the invention for saving the time and labor to 
minced pork for cooking. It is also saver and quality maintain. It can set the time automatically. 
 To find out the working efficiency of the Automatic Pork Chopper Machine, it can chop 
the pork 100 grams within 2 minutes, 200 grams within 5 minutes, 300 grams within 10 minutes 
and 400 grams within 16 minutes. When tested 10 times continuously, it can chop the pork 
according to setting time and quality every times. 
   
Keywords :  Pork Chopper Machine ,  Automatic , Efficiency 
 
บทนำ 

 อาหาร คือ ส่ิงท่ีเราทานเข้าไปแล้วให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยในการเจริญเติมโตเพิ่มพูลพลังงานท่ีมี
ความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย มนุษย์มีความต้องการอาหารทุกวัน  วันละหลายเวลา เพราะมนุษย์ต้อง
ใช้ร่างกายในการทำกิจกรรมหลายๆอย่างในแต่ละวัน  การประกอบอาหาร จึงมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน 
เพื่อใช้รับประทานในครัวเรือนรวมถึงใช้ในการประกอบอาชีพ และเนื้อหมูก็เป็นส่ิงท่ีคนท่ัวโลกนิยมนำมา
ประกอบอาหารเป็นจำนวนมาก 

เนื้อหมู คือเนื้อเย่ือจากซากสุกร  ซึ่งสามารถใช้บริโภคเป้นอาหารได้  โดยมีกล้ามเนื้อลายจากสุกรเป็น
ส่วนประกอบท่ีมีอยู่ในปริมาณสูงสุด  อาจผ่านกระบวนการแช่แข็ง  แต่ยังไม่ถูกกระทำใดๆอย่างอื่นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการถนอมอาหาร   โดยเนื้อหมถูือได้ว่าเป็นอาหารยอดนิยมของผู้บริโภคในหลายประเทศ  เห็น
ได้จากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี  รวมทั้งปริมาณการบริโภคเนื้อหมูของคนไทยท่ีเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561
ปริมาณการบริโภคของคนไทยเป็นจำนวน 1.39 ล้านตัน  ปี 2562  เป็นจำนวน 1.48 ล้านตัน และในปี 2563-
2565 คนไทยต้องการบริโภคเนื้อหมูเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.68 
          กรรมวิธีอย่างหนึ่งซึง่ทุกคนต้องใช้ในการประกอบอาหารท่ีทำจากเนื้อหมูคือ กรรมวิธีการสับ เช่นการ
สับเนื้อหมู ซึ่งปกติแล้วเราสับเนื้อหมูโดยใช้แรงงานมนุษย์ในการสับ ทำให้ต้องใช้เวลานานและออกแรงมาก  
และอาจเส่ียงกับการเกิดอุบัติเหตุ เช่นมีดบาดนิ้วมือ ทำให้บาดเจ็บหรืออาจทำให้พิการได้ 
          ผู้จัดทำจึงได้คิดวิธีในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการสร้างเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้กรรมวิธี
ในการสับเนื้อหมูเพื่อประกอบอาหารนั้น สะดวก รวดเร็ว ทุ่นแรง และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงคุณภาพ
เหมือนกับกรรมวิธีในการสับเนื้อหมูแบบปัจจุบันที่เราคุ้นเคย 
 
 



 
 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ 

  2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ทดลองใช้งานเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ  

 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  
 เครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้กรรมวิธีในการสับเนื้อหมูเพื่อ
ประกอบอาหาร สะดวก รวดเร็ว ทุ่นแรง และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงคุณภาพเหมือนกับกรรมวธิีในการสับ
เนื้อหมูแบบปัจจุบันที่เราคุ้นเคย  โดยสามารถต้ังเวลาในการสับเนื้อหมูได้อย่างอัตโนมัติ  โดยได้กำหนดตัวแปร
ท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
         ตัวแปรต้น   

การใช้เครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ 
         ตัวแปรตาม 

ประสิทธิภาพของเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
      1 การออกแบบและการสร้างเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ 

1.1 การออกแบบเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ 
 

                      
 
                                          รูปท่ี 1 เครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ 



 
 

 

 
                1.2  การประกอบวงจรเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ    
                        เริ่มต้นจากการต่อไฟ AC 220 V เข้า Switching Power Supply เพื่อแปลงเป็นไฟ  DC 
12 V 5 A แล้วนำไฟท่ีแปลงมาได้ต่อเข้ากับ เครื่องต้ังเวลา Automation Delay Timer Control Switch 
Relay Modulจากนั้นต้ังเวลาและต่อกับ สวิตซ์ และต่อสายเข้ากับมอเตอร์ท้ัง 2 ตัว 
 

                            
                              
                                           รูปท่ี 1.2 วงจรเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ 
 
        1.3. กลึงเหล็กเพื่อนำมาสร้างในส่วนของแกนเพลาข้อเหวี่ยง 
                 1.4. ทาสีและเก็บรายละเอียดภายในเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ 
                 1.5. ดำเนินการประกอบเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
                                    รูปท่ี 1.3 การประกอบเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ 
 
         2. ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ โดยผู้จัดทำจะทำการทดสอบการ
ทำงานของเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ  เป็นจำนวน 10 ครั้ง ซึ่งจะทำการทดลองสับเนื้อหมูในปริมาณต่างๆกัน 



 
 

 

เริ่มจากปริมาณน้อยๆ และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ และจับเวลาการสับเนื้อหมูจนละเอียดพอเหมาะกับการนำไป
ประกอบอาหารประเภทต่างๆ 
         3.ศึกษาความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ทดลองใช้งานเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ เครื่องมือ
ทดสอบความพึงพอใจในการทดลองใช้งานเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ 
             3.1 ผู้จัดทำได้กำหนดให้มีประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ทดลองใช้เครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ ใน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ จำนวน 30 คน อันได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพค้าขายอาหาร  ท่ีอาศัยอยู่ใน อ. เมือง จ.เพชรบุรี 
จำนวน 10 คน ผู้ประกอบอาชีพค้าขายอาหาร ท่ีอาศัยอยู่ใน อ. บ้านลาด  จ. เพชรบุรี จำนวน10 คน และ
ประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยู่ใน อ. ท่ายาง  จ. เพชรบุรี จำนวน10 คน 
          3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการทดลองใช้เครื่องสับเนื้อหมู
อัตโนมัติโดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์ดังนี้ 
                  5    หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
                  4   หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
                  3    หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
                  2    หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
                  1   หมายถึง  ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
           3.3 ผู้จัดทำได้เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการทดลองใช้เครื่องสับ
เนื้อหมูอัตโนมัติ ให้กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คนท่ีได้ทดลองใช้เครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ ใน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์  เป็นจำนวน 30 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
           3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
               ในการประเมินครั้งนี้  ผู้ประเมินได้นำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้  จำนวน 30 ชุด  มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ
ทางสังคมศาสตร์โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
               1.การศึกษาข้อมูลท่ัวไปเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอแบบสอบถามโดยการหา
ค่าร้อยละ 
               2.การประเมินความพึงพอใจในการทดลองใช้งานสับเนื้อหมูอัตโนมัติโดยการหาค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน 
                1.00 – 1.49       หมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
                1.50 – 2.49       หมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อย 
                2.50 – 3.49       หมายถึง   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
                3.50 - 4.49        หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมาก 
                4.50 – 5.00       หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 



 
 

 

ผลการวิจัย 
       1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครือ่งสับเน้ือหมูอัตโนมัติ 
         คณะผู้จัดทำจะทำการทดสอบการทำงานของเครื่องสับเน้ือหมูอัตโนมัติ  เป็นจำนวน 10 ครั้งและบันทึกผลการ
ทดสอบลงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงตารางที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสับเน้ือหมูอัตโนมัติ 

ครั้งที ่       ระยะเวลาในการสับเน้ือหมู/น้ำหนักของเน้ือหมู ความละเอียดของเน้ือหมู 
  100 กรัม   200 กรัม   300 กรัม   400 กรัม    ละเอียด   ไม่ละเอียด 

   1   2 นาที    5 นาที   10 นาที    16นาที        √         - 
   2   2 นาที    5 นาที   10 นาที    16นาที        √         - 
   3   2 นาที    5 นาที   10 นาที    16นาที        √         - 
   4   2 นาที    5 นาที   10 นาที    16นาที        √         - 
   5   2 นาที    5 นาที   10 นาที    16นาที        √         - 
   6   2 นาที    5 นาที   10 นาที    16นาที        √        - 
   7   2 นาที    5 นาที   10 นาที    16นาที        √         - 
   8   2 นาที    5 นาที   10 นาที    16นาที        √         - 
   9   2 นาที    5 นาที   10 นาที    16นาที        √         - 
  10   2 นาที    5 นาที   10 นาที    16นาที        √         - 

 

          จากตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบการใช้งานเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ  พบว่า การสับเนื้อหมู ปริมาณ 
100 กรัม  สามารถสับละเอียดได้ในเวลา 2 นาที  การสับเนื้อหมู ปริมาณ 200กรัม สามารถสับละเอียดได้ใน
เวลา 5 นาที   การสับเนื้อหมู ปริมาณ 300 กรัม สามารถสับละเอียดได้ในเวลา 10 นาที และ การสับเนื้อหมู 
ปริมาณ 400 กรัม สามารถสับละเอียดได้ในเวลา 16 นาที  เมื่อทำการทดลองอย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวน 10 ครั้ง  
พบว่าการสับเนื้อหมูด้วยเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ  สามารถสับเนื้อหมูได้ละเอียด  ตามเวลาและปริมาณท่ีต้ังไว้
โดยข้างต้นทุกครั้ง  
2. ผลการทดสอบความพึงพอใจในการทดลองใช้งานของสับเนื้อหมูอัตโนมัติ 
           คณะผู้จัดทำได้กำหนดจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดลองใช้งานของเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ
จำนวน 30 คน  เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์    ผลการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้รับแบบสอบถามคืน  
จำนวน 30 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้  คือผู้ประกอบอาชีพค้าขายอาหาร  ท่ีอาศัยอยู่ใน 
อ. เมือง จ.เพชรบุรี จำนวน 10 คน ผู้ประกอบอาชีพค้าขายอาหาร ท่ีอาศัยอยู่ใน อ. บ้านลาด จ.เพชรบุรี จำนวน
10 คน และประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยู่ใน อ. ท่ายาง  จ. เพชรบุรี จำนวน10 คน  



 
 

 

          ผู้จัดทำได้กำหนดจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดลองใช้งานของเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ
จำนวน 30 คน  เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ผลการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้รับแบบสอบถามคืน  
จำนวน 30 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          ในการประเมินครั้งนี้  ผู้ประเมินได้นำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้  จำนวน 30 ชุด  มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ
ทางสังคมศาสตร์โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
        1. การศึกษาข้อมูลท่ัวไปเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอแบบสอบถามโดยการหาค่า
ร้อยละ 
        2. การประเมินความพึงพอใจในการทดลองใช้งานสับเนื้อหมูอัตโนมัติโดยการหาค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ตอนท่ี 1เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของข้อมูลพื้นฐานในการตอบแบบสอบถาม 
 

                     ข้อมูลพ้ืนฐาน  จำนวนทั้งหมด       จำนวนกลุ่มตัวอย่าง              ร้อยละ 
1. เพศ    

                        ชาย         10           10     33.33 

                        หญิง         20           20      66.66 

                          รวม         30           30       100 
2. อายุ    

ต่ำกว่า 18 ปี       -          -        - 
                      18 - 25 ปี          10           10      33.33 
                      25 - 32 ปี          18           18       60.00 

                       32 - 39 ปี              2            2        6.66 

                      39 ปีข้ึนไป           -            -         -  

                          รวม         30           30       100 

3. ภูมิลำเนาในเขตพ้ืนที่    
                     อำเภอเมือง         10           10      33.33 
                     อำเภอท่ายาง         10           10      33.33 

                     อำเภอบ้านลาด         10           10      33.33 

4.อาชีพ    

                     ค้าขายอาหาร          20           20     66.66 

                     ประชาชนทั่วไป         10           10     33.33 
                            รวม         30           30      100 



 
 

 

จากตารางท่ี 2  พบว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท่ีได้ทดลองใช้งานเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติมีข้อมูลพื้นฐาน
ดังนี ้

1. เพศ   
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 66.66   ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.33 

2. อายุ 
ส่วนใหญ่อายุ25 - 32 ปีข้ึนไป   คิดเป็นร้อยละ 60.00  รองลงมาคืออายุ18 - 25 ปีคิดเป็นร้อยละ 33.33 และ
อายุ 32 - 39 ปี   คิดเป็นร้อยละ 6.66 

3. ภูมิลำเนาในเขตพื้นท่ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ใน อำเภอเมือง อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด มีจำนวนเท่ากัน คิดเป็นร้อย
ละ  33.33 

4. อาชีพ 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายอาหารคิดเป็นร้อยละ  66.66  และเป็นประชากรท่ัวไปคิดเป็นร้อยละ  33.33 
 
ตอนท่ี 2  แบบประเมินความพึงพอใจในการทดลองใช้งานเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ   
ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการทดลองใช้เครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติใน
ภาพรวม 

ลำดับที่                             รายการ �̅�  S.D. ระดับความพึงพอใจ อันดับที่ 

   1 ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสับเน้ือหมูอัตโนมัติ 4.96 0.18       มากท่ีสุด     1 
   2 อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการประกอบอาหาร 4.70 0.46       มากท่ีสุด     4 
   3 ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากกรรมวิธีการสับเน้ือหมูแบบปกติ 4.86 0.34       มากท่ีสุด     2 

   4 
สามารถสับเน้ือหมูได้ละเอียดรวดเร็วกว่ากรรมวิธีการสับ
เน้ือหมูแบบปกติ 

4.73 0.44       มากท่ีสุด     3 

   5 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม 4.60 0.44       มากท่ีสุด     5 
   6 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม 4.40 0.49          มาก     8 
   7 ความปลอดภัยต่อการใช้งาน 4.00 0.62          มาก     9 
   8 น้ำหนักของชิ้นงาน 4.46 0.49        มากท่ีสุด     7 
   9 ชิ้นงานสามารถนำไปใช้งานได้จริง 4.53 0.62         มากท่ีสุด     6 
  10 มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.70 0.46           มาก     4 
                                      รวม 4.33 0.45           มาก  

 

              จากตารางท่ี 3 พบว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีทดลองใช้งานเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติมีความ

พึงพอใจในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก (x̅=4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจอันดับแรกคือ



 
 

 

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ (x̅=4.96) มีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

รองลงมาคือลดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดจากกรรมวิธีการสับเนื้อหมูแบบปกติ (x̅=4.86) มีระดับความพึงพอใจใน

ระดับมากท่ีสุด และอันดับสุดท้ายคือความปลอดภัยต่อการใช้งาน(x̅= 4.00) มีระดับความพึงพอใจในระดับ 
  

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ไม่มี 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
           ผลจากการดำเนินงานท้ังหมดได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์หลายประการ สรุปได้ดังนี้ 
               1. ด้านการใช้งานเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ มีความปลอดภัยสูงกว่าการสับเนื้อหมูแบบปกติ และ
ยังมีความสม่ำเสมอในการสับเนื้อหมูให้ละเอียดและท่ัวถึง  สามารถนำไปประกอบอาหารได้อย่างสะดวกสบาย 
               2. เครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานได้ลดระยะเวลาในการประกอบอาหาร และ
ทุ่นแรงในการสับเนื้อหมู  โดยสามารถเพิ่มปริมาณเนื้อหมูได้ตามความต้องการอีกด้วย 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
      การจัดทำโครงงานวิจัยนวัตกรรมครั้งนี้ได้จัดทำเครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ ท่ีสามารถช่วยให้กรรมวิธีในการ
สับเนื้อหมูในการประกอบอาหารนั้น สะดวก รวดเร็ว ทุ่นแรง และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงคุณภาพ
เหมือนกับกรรมวิธีในการสับเนื้อหมูแบบปัจจุบันที่เราคุ้นเคย   ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดทำโครงงานวิจัย
นวัตกรรมครั้งต่อไป ผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางดังนี้ คือ 

1. เพิ่มฟังก์ช่ันสำหรับการสับเนื้อหมูแบบต่างๆ 
2. เพิ่มความเร็วในการสับเนื้อหมู 
3. เพิ่มขนาดของเครื่องเพื่อสามารถเพิ่มปริมาณของเนื้อหมูท่ีจะสับให้ละเอียดได้ในแต่ละครั้ง 
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