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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อหาคุ ณภาพของเครื่ องวัดความแข็งของจาระบี และหาความพึง
พอใจของนักศึกษาที่ใช้เครื่ องวัดความแข็งของจาระบี เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพของ
เครื่ องวัดความแข็งของจาระบี แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้เครื่ องวัดความแข็งของจาระบี
กลุ่ มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับ ปวส. 1 กลุ่ม 3 จานวน 20 คน ได้มาจากการสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจยั
พบว่า 1) เครื่ องวัดความแข็งของจาระบี โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.57 SD = 0.48) 2) นักศึกษา
ที่ใช้เครื่ องวัดความแข็งของจาระบี โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.62 SD = 0.51 )
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1. บทนา
ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีปัจจุบนั เป็ นพื้นฐานสาคัญ ในการ
พัฒนาประเทศ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการปกครอง
อย่างรวดเร็ ว
เพราะความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นรากฐานส าคัญที่
ก่อให้เกิดการผลิต สิ นค้าและการบริ การ ตลอด
จนการลงทุนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว แนวทาง
ที่ควร
ส่ งเสริ มคือ การปรับปรุ งการศึกษา
เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรง
ตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน
และมี
จานวนมาก อย่างเพียงพอ ตลอดจนการมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และ สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
การพัฒนาบุคลากรนั้น
องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญ เป็ นอย่างมาก
คือ การให้การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ หรื อ การ
จัดการศึกษาที่ให้ได้รับประสบการณ์ตรง
[1]
เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรี ยนการ
สอน ต้องมีคุณภาพ หมาย ถึง สามารถใช้งานได้ดี
มีคู่มือการใช้ถูกต้อง ศึกษาได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน [2]
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจที่ได้ศึกษา โดยใช้เครื่ องมื อ
และอุปกรณ์ ทาให้มีความเข้าใจในงานที่ปฏิบตั ิ
อย่างถ่องแท้ เช่น งานทดลองหาค่าความอ่อนแข็ง
ของจาระบี ซึ่งเมื่อนักศึกษาได้ลงมือปฏิบตั ิการ
ด้วยเครื่ องมือที่มีคุณภาพ
ได้ผลการทดลองที่

ถูกต้องหรื อใกล้เคียงกับมาตรฐาน ก็จะเกิดความ
พึงพอใจ เกิดความภาคภูมิใจ มีความต้องการ
สนใจใฝ่ รู ้ที่จะศึกษาต่อไป ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดผล
สัมฤทธิ์ ในการเรี ยนเพิ่มขึ้น
ผูว้ ิจยั จึงขอวิจยั การหาคุณภาพและความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้เครื่ องวัดความแข็งของ
จาระบี เพื่อจะได้เป็ นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุ ง
ให้มีคุณภาพดีข้ ึนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อหาคุณภาพของเครื่ องวัดความแข็ง
ของจาระบี
1.2.2 เพื่อหาความพึงพอใจของนักศึกษาที่
ใช้เครื่ องวัดความแข็งของจาระบี
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 เครื่ องวัด ความแข็ ง ของจาระบี มี
คุณภาพอยูใ่ นระดับ ดี
1.3.2 ของนักศึกษาที่ใช้เครื่ องวัดความแข็ง
ของจาระบี มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับ ดี
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.4.1 ผูเ้ รี ยนมีเครื่ องวัดความแข็งของจาระบี
ที่มีคุณภาพไว้ใช้ทดลอง
1.4.2 ผูเ้ รี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพิ่ม
ขึ้น
1.4.3 ผูส้ อนได้ขอ้ มูล ในการปรับปรุ งเครื่ อง
วัดความแข็งของจาระบี
1.4.4 ผูส้ อนได้ขอ้ มูล ในการการปรับปรุ ง
กระบวน การสอน
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย
1.5.1 ประชากร เป็ นนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง
1.5.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปวส.1
กลุ่ม 3 จานวน 20 คน ได้มาจากการสุ่ ม แบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษา
1.5.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent
Variables) ได้แก่ เครื่ องวัดความแข็งของจาระบี
1.5.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent
Variables) ได้แก่ คุณภาพเครื่ องวัดความแข็งของ
จาระบี รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนวิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
1.5.4 เครื่ องมือที่ใช้หาคุณภาพและหาความ
พึงพอใจ ได้ผา่ นการ ตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
1.6 นิยามศัพท์ทใี่ ช้ ในการวิจัย
1.6.1 เครื่ องวัดความแข็งของจาระบีหมายถึง
เครื่ อ งวัด ความอ่ อ นแข็ ง ของจาระบี ซ่ ึ งสถาบัน
จาระบี แห่ งชาติของสหรัฐอเมริ กา หรื อ NLGI
(National Lubricating Grease Institute) เป็ นผู ้
กาหนดมาตรฐานความอ่อนแข็งของจาระบี เป็ น
เบอร์ 9 ระดับ ตั้งแต่ 000 – 6 เรี ยงจากอ่อนไปหา
แข็ง
1.6.2 คุ ณ ภาพ หมายถึ ง คุ ณ ภาพของ
เครื่ องวัดความอ่อนแข็งของจาระบี

1.6.3 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อเครื่ องวัดความอ่อนแข็ง
ของจาระบี
2.วิธีดาเนินงาน
2.1 สร้ างเครื่ องมือวัดคุณภาพและวัดความพึง
พอใจของนักศึกษา
2.1.1 ศึกษาข้อมูล การใช้เครื่ องวัดความ
แข็งของจาระบี
2.1.2 ร่ างแบบประเมินคุณภาพเครื่ องวัด
ความแข็งของจาระบี

ศึกษาข้อมูล

ร่ างแบบประเมิน
ไม่ผา่ น
ตรวจสอบโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผ่าน
สร้างฉบับสมบูรณ์

แผนภูมิที่ 2.1 สร้ างเครื่ องมือวัด
2.1.3 ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ไม่ผา่ น ปรับปรุ งแบบประเมิน
ผ่าน สร้างแบบประเมินฉบับสมบูรณ์
2.2 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.2.1 ประชากร เป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง
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2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็ นเป็ นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปวส.1 กลุ่ม 3
จานวน 20 คนได้มาจากการสุ่ มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
2.3 การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้ อมูล ทดลองและเก็บรวบรวม ข้อมูล ดังนี้
2.3.1 นักศึกษาปฏิบตั ิงานวัดค่าความอ่อน
แข็งของจาระบี
2.3.2 นักศึกษาประเมินผล
2.3.3 นาผลการประเมิน มาวิเคราะห์หาค่า
ทางสถิติ
2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล และการน าเสนอ โดย
ผูว้ ิจยั จะสรุ ป ข้อมู ล เป็ นตาราง หาค่ าเฉลี่ ย และ
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละข้อ และทาใน
ภาพรวมโดยดาเนินการดังนี้
2.5.1 นาแบบประเมิ นที่ ไ ด้ไ ปประเมิ น ค่ า
คะแนนเฉลี่ย โดยใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้
คะแนนเฉลี่ ย 4.50-5.00 หมายความว่า อยู่ใ น
เกณฑ์ ดีมาก
คะแนนเฉลี่ ย 3.50-4.49 หมายความว่า อยู่ใ น
เกณฑ์ ดี
คะแนนเฉลี่ ย 2.50-3.49 หมายความว่า อยู่ใ น
เกณฑ์ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 1.50-2.49 หมายความว่า อยู่ใ น
เกณฑ์ น้อย

คะแนนเฉลี่ ย 1.00-1.49 หมายความว่า อยู่ใ น
เกณฑ์ น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ โดยใช้
วิธีการคานวณทางสถิต จากสู ตร
X
สู ตร X  
N

เมื่ อ X คื อ ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนระดับ ความ
คิดเห็น
 X คื อ ผลรวมของคะแนนระดับ ความ
คิดเห็น
คือ จานวนผูป้ ระเมิน
N
2.5.2 น าแบบประเมิ น ไปหาค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
โดยการน าข้ อ มู ล ของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ท าการ
ประเมิน โดยใช้วธิ ีการคานวณทางสถิติจากสู ตร
 X   2
สู ตร   
N

เมื่อ  คือ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X คือ ข้อมูลคะแนนระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษาแต่ละคน
 คื อ ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนระดับ ความ
คิดเห็นของนักศึกษาของข้อมูลในแต่ละชุดนั้น
N คือ จานวนนักศึกษาทั้งหมด
3. ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ แยกเป็ นแต่ละ
ด้านดังนี้
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3.1 การหาคุณภาพของเครื่ องวัดความแข็ง
ของจาระบี
ด้านการโครงสร้าง X = 4.61 SD = 0.53
X = 4.53 SD = 0.44
ด้านการใช้งาน
X = 4.57 SD = 0.48
ภาพรวม
3.2 การหาความพึงพอใจในการใช้ เครื่ องวัด
ความแข็งของจาระบี
ด้านรู ปแบบเครื่ องทดลอง
X = 4.51 SD = 0.48
ด้านการใช้เครื่ องทดลอง
X = 4.63 SD = 0.54
ด้านคู่มือการปฏิบตั ิงาน
X = 4.72 SD = 0.52
ภาพรวม
X = 4.62 SD = 0.51
4. สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผลและ
ข้ อเสนอแนะ
4.1 สรุ ปผลการศึกษา
4.1.1 การหาคุณภาพของเครื่ องวัดความ แข็ง
ของจาระบี
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมิน
คุณภาพของเครื่ องวัดความแข็งของจาระบี โดย
ภาพรวมพบว่า มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีคุณภาพอยู่
ในระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ด้านการออกแบบและการสร้าง
ส่ วนใหญ่มี
คุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก มีเพียงข้อ 3 ความ

เหมาะสมของวัสดุที่เลือกใช้ อยูใ่ นระดับ ดี และ
ข้อ 4 ความเหมาะสมของการจัดวางชิ้นส่ วนอยู่
ในระดับ ดี ส่ วนด้านการนาไปใช้งาน มีเพียงข้อ
5 ความเที่ยงตรงในการวัด อยูใ่ นระดับ ดี
ผล ก า รวิ เ ค ร าะ ห์ ข้ อ เ ส น อ แน ะ จ า ก
แบบสอบถามปลายเปิ ดพบว่า ควรติดตั้งลู กน้ า
วัดระดับกับตัวเครื่ องและชุ ดควบคุมกับเครื่ องวัด
ควรเป็ นหน่วยเดียวกัน
4.1.2 สรุ ปผลการศึกษา การหาความพึงพอใจ
ในการใช้ เครื่ องวัดความแข็งของจาระบี
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการหาความพึง
พอใจในการใช้เครื่ องวัดความแข็งของจาระบี
โดยภาพรวม พบว่า มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีคุณภาพ
อยูใ่ นระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ด้านการรู ปแบบเครื่ องทดลอง ส่ วนใหญ่มี
คุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก มีเพียงข้อ 3 ความ
สวยงามเหมาะสม อยูใ่ นระดับ ดี และข้อ 4
ความเหมาะสมของการจัดวางชิ้นส่ วนอยูใ่ น
ระดับ ดี ส่ วนด้านการใช้เครื่ องทดลอง มีเพียง
ข้อ 5 ความเที่ยงตรงในการวัด อยูใ่ นระดับ ดี
4.2 อภิปรายผล
4.2.1 จากผลวิจยั ครั้งนี้ พบว่า เครื่ องวัด
ความแข็งของจาระบีมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก
ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานของการศึกษา (4.57)
สาหรับข้อที่ควรนามาอภิปราย คือ ความแข็งแรง
ทนทาน ความเหมาะสมของขนาดและน้ าหนัก
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ความปลอดภัยในการใช้งาน ความเข้าใจในคูม่ ือ
การใช้เครื่ อง ความเข้าใจในคู่มือการทดลองและ
ความสะดวกในการเตรี ยมอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย
4.77 อยูใ่ นระดับดีมาก เป็ นเพราะผูว้ ิจยั ใช้
วัสดุที่แข็งแรง ขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถ
ปฏิบตั ิงานบนโต๊ะทางานได้ มีความปลอดภัย
เพราะใช้สายดินประกอบเครื่ องควบคุมเวลา
ป้ องกันไฟฟ้ารั่ว การจัดทาคู่มืออย่างละเอียด ทา
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้าใจได้ง่าย และสามารถ
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ได้ถูกต้องรวดเร็ ว สาหรับข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความเที่ยงตรงในการวัดมี
ค่าเฉลี่ย 4.22 อยูใ่ นระดับ ดี เป็ นเพราะ เครื่ อง
จริ งจะใช้เกจวัดระยะจมของกรวยแบบหน้าปั ด
กลม ซึ่ งผลิตมาเฉพาะเครื่ องเท่านั้น นักศึกษา
สามารถอ่านได้ทนั ที แต่ผวู ้ ิจยั ใช้ เวอร์ เนียวัด
ลึกในการวัดระยะจม เมื่อวัดระยะแล้ว ต้องนา
เวอร์ เนียมาอ่านอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นนักศึกษาต้อง
ศึกษาการอ่านเวอร์ เนียมาก่อน ทาให้นกั ศึกษาให้
ระดับคุณภาพในข้อนี้นอ้ ยกว่าข้ออื่น
4.2.2 จากผลวิจยั ครั้งนี้ พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจในเครื่ องวัดความแข็งของจาระบี
อยูใ่ นระดับ ดีมาก ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานของ
การศึกษา (4.62) สาหรับข้อที่ควรนามาอภิปราย
คือ ความแข็งแรงทนทาน ความเหมาะสมของ
ขนาดและน้ าหนัก ความปลอดภัยในการใช้งาน
ความเข้าใจในคู่มือการใช้เครื่ อง ความเข้าใจใน
คู่มือการทดลองและความสะดวกในการเตรี ย ม
อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.75 อยูใ่ นระดับดีมาก

เป็ นเพราะผูว้ ิจยั ใช้วสั ดุที่แข็งแรง ขนาดไม่ใหญ่
มาก สามารถปฏิ บ ัติ ง านบนโต๊ะ ท างานได้ มี
ความปลอดภัยเพราะใช้ส ายดิ นประกอบเครื่ อง
ควบคุ ม เวลา ป้ อ งกัน ไฟฟ้ า รั่ ว การจัด ท าคู่ มื อ
อย่างละเอียด ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้าใจได้ง่าย และ
สามารถจัด เตรี ยมอุ ป กรณ์ ไ ด้ ถู ก ต้อ งรวดเร็ ว
ส าหรั บ ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ความ
เที่ยงตรงในการวัดมีค่าเฉลี่ย 4.32 อยูใ่ นระดับ ดี
เป็ นเพราะ เครื่ องจริ ง จะใช้เกจวัด ระยะจมของ
กรวยแบบหน้าปั ดกลม ซึ่ งผลิ ตมาเฉพาะเครื่ อง
เท่านั้น นักศึกษาสามารถอ่านได้ทนั ที แต่ผูว้ ิจยั
ใช้ เวอร์ เนี ยวัดลึกในการวัดระยะจม เมื่ อวัด
ระยะแล้ว ต้อ งน าเวอร์ เนี ย มาอ่ า นอี ก ครั้ งหนึ่ ง
ดังนั้นนักศึกษาต้องศึกษาการอ่านเวอร์ เนียมาก่อน
ทาให้นกั ศึกษาให้ระดับคุ ณภาพในข้อนี้ น้อยกว่า
ข้ออื่น
4.3 ข้ อเสนอแนะ
4.3.1 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
4.3.1.1 เครื่ องวัดความแข็งของจาระบี
ที่ผูศ้ ึกษาได้สร้ างขึ้นผ่านเกณฑ์การประเมินของ
นักศึกษา มี คุณภาพอยู่ใ นระดับ ดี มาก สามารถ
นาไปใช้ทดลองหาคุณสมบัติ ด้านความอ่อนแข็ง
ของจาระบี ในรายวิชา 3101-2001 เชื้อเพลิงและ
วัสดุหล่อลื่น
4.3.1.2 เครื่ องวัดความแข็งของจาระบี
สามารถนาไปตรวจสอบจาระบี ที่ มี จาหน่ า ยอยู่
ทัว่ ไปว่ามีคุณสมบัติ ด้านความอ่อนแข็งถูกต้อง
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ตามที่ ระบุ มาหรื อไม่ เพื่อจะได้นาจาระบี ไปใช้
งานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยต่อเครื่ องจักรกล
4.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
4.3.2.1 ควรติดตั้งระดับน้ ากับเครื่ องวัด
เพื่อปรับระดับของฐานเครื่ องวัดได้รวดเร็ ว
4.3.2.2 ควรติดตั้งชุ ดควบคุมเวลาเป็ น
ชุ ด เดี ย วกับ ตัว เครื่ อ ง เพื่ อ ความสะดวกในการ
ติดตั้งเครื่ องวัด
4.3.2.3 ควรใช้ ชุ ด ควบคุ ม เวลาแบบ
ดิจิตอล เพื่อความเที่ยงตรง ในการกาหนดเวลา
4.3.2.4 ควรใช้เครื่ องวัดระยะจมแบบ
ดิจิตอลเพื่อความเที่ยงตรงในการวัดระยะ
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