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บทคดัยอ่ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองวดัความแข็งของจาระบีและหาความพึง
พอใจของนกัศึกษาท่ีใชเ้คร่ืองวดัความแขง็ของจาระบี เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย แบบประเมินคุณภาพของ
เคร่ืองวดัความแข็งของจาระบี แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีใช้เคร่ืองวดัความแข็งของจาระบี 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาระดบั ปวส. 1 กลุ่ม 3 จ านวน 20 คน ไดม้าจากการสุ่ม แบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)   สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ผลการวจิยั
พบวา่ 1) เคร่ืองวดัความแขง็ของจาระบี โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี ( X = 4.57 SD = 0.48)  2) นกัศึกษา
ท่ีใชเ้คร่ืองวดัความแขง็ของจาระบี โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี ( X = 4.62  SD = 0.51  )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. บทน า   
 ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยปัีจจุบนัเป็นพื้นฐานส าคญั  ในการ
พฒันาประเทศ  ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง     ทาง 
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและการปกครอง
อยา่งรวดเร็ว            เพราะความกา้วหนา้ทางดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานส าคญัท่ี
ก่อใหเ้กิดการผลิต สินคา้และการบริการ    ตลอด 

           จนการลงทุนต่าง ๆ        เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ        
           เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว       แนวทาง
ท่ีควร    ส่งเสริมคือ การปรับปรุงการศึกษา            
เพื่อใหส้ามารถผลิตบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัตรง

ตาม ความตอ้งการของตลาดแรงงาน         และมี
จ านวนมาก อยา่งเพียงพอ ตลอดจนการมีคุณภาพ
ไดม้าตรฐาน และ    สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ การพฒันาบุคลากรนั้น        
องคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญั เป็นอยา่งมาก 
คือ การใหก้ารศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบ หรือ     การ 

 
จดัการศึกษาท่ีใหไ้ดรั้บประสบการณ์ตรง [1]  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการเรียนการ
สอน ตอ้งมีคุณภาพ  หมาย ถึง สามารถใชง้านไดดี้ 
มีคู่มือการใชถู้กตอ้ง ศึกษาไดง่้ายไม่ซบัซอ้น  [2] 
ผูเ้รียนมีความพึงพอใจท่ีไดศึ้กษา โดยใชเ้คร่ืองมือ
และอุปกรณ์ ท าใหมี้ความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั
อยา่งถ่องแท ้เช่น งานทดลองหาค่าความอ่อนแขง็
ของจาระบี ซ่ึงเม่ือนกัศึกษาไดล้งมือปฏิบติัการ 
ดว้ยเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ไดผ้ลการทดลองท่ี

ถูกตอ้งหรือใกลเ้คียงกบัมาตรฐาน ก็จะเกิดความ
พึงพอใจ เกิดความภาคภูมิใจ มีความตอ้งการ
สนใจใฝ่รู้ท่ีจะศึกษาต่อไป ท าใหผู้เ้รียนเกิดผล
สัมฤทธ์ิในการเรียนเพิ่มข้ึน  
 ผูว้ิจยัจึงขอวิจยัการหาคุณภาพและความ
พึงพอใจของนกัศึกษาท่ีใชเ้คร่ืองวดัความแข็งของ
จาระบี เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการแกไ้ขปรับปรุง
ใหมี้คุณภาพดีข้ึนต่อไป                                           
   1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
         1.2.1 เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองวดัความแข็ง
ของจาระบี    
         1.2.2 เพื่อหาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
ใชเ้คร่ืองวดัความแขง็ของจาระบี 
   1.3 สมมติฐานของการวจัิย   
         1.3.1 เคร่ืองว ัดความแข็งของจาระบี  มี
คุณภาพอยูใ่นระดบั ดี    
         1.3.2 ของนกัศึกษาท่ีใช้เคร่ืองวดัความแข็ง
ของจาระบี มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั ดี    
   1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   
         1.4.1 ผูเ้รียนมีเคร่ืองวดัความแขง็ของจาระบี 
ท่ีมีคุณภาพไวใ้ชท้ดลอง 
         1.4.2 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่ม 
ข้ึน  
         1.4.3 ผูส้อนไดข้อ้มูล ในการปรับปรุงเคร่ือง 
วดัความแขง็ของจาระบี  
          1.4.4 ผูส้อนไดข้อ้มูล ในการการปรับปรุง
กระบวน การสอน  
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 1.5 ขอบเขตของการวจัิย                                                                                                                          
         1.5.1 ประชากร  เป็นนกัศึกษา ระดบั 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นสูง  
         1.5.2 กลุ่มตวัอยา่ง  เป็นนกัศึกษา ระดบั 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปวส.1 
 กลุ่ม 3 จ านวน 20 คน  ไดม้าจากการสุ่ม แบบ  
เจาะจง (Purposive Sampling)                                                                                                                
         1.5.3 ตวัแปรท่ีศึกษา       
                  1.5.3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent 
Variables) ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัความแขง็ของจาระบี        
                  1.5.3.2 ตวัแปรตาม (Dependent 
Variables) ไดแ้ก่ คุณภาพเคร่ืองวดัความแขง็ของ
จาระบี       รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนวชิา เช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืน  
         1.5.4 เคร่ืองมือท่ีใชห้าคุณภาพและหาความ
พึงพอใจ  ไดผ้า่นการ ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 
   1.6 นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวิจัย   
         1.6.1 เคร่ืองวดัความแขง็ของจาระบีหมายถึง 
เคร่ืองวดัความอ่อนแข็งของจาระบีซ่ึงสถาบัน
จาระบี แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา  หรือ    NLGI 
(National  Lubricating  Grease  Institute) เ ป็นผู ้
ก  าหนดมาตรฐานความอ่อนแข็งของจาระบี เป็น
เบอร์ 9 ระดบั  ตั้งแต่  000 – 6  เรียงจากอ่อนไปหา
แขง็  
         1 . 6 . 2  คุณภาพ  หมาย ถึง  คุณภาพของ
เคร่ืองวดัความอ่อนแขง็ของจาระบี   

         1.6.3 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึง
พอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อเคร่ืองวดัความอ่อนแขง็
ของจาระบี 
2.วธีิด าเนินงาน   
   2.1 สร้างเคร่ืองมือวดัคุณภาพและวดัความพงึ
พอใจของนักศึกษา  
          2.1.1 ศึกษาขอ้มูล การใชเ้คร่ืองวดัความ
แขง็ของจาระบี  
          2.1.2 ร่างแบบประเมินคุณภาพเคร่ืองวดั
ความแขง็ของจาระบี  
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
                        แผนภูมิที ่2.1 สร้างเคร่ืองมือวดั 
         2.1.3 ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ   
 ไม่ผา่น ปรับปรุงแบบประเมิน  
 ผา่น สร้างแบบประเมินฉบบัสมบูรณ์ 
   2.2 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
         2.2.1 ประชากร เป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาระดบั 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นสูง    
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ศึกษาขอ้มูล 

ร่างแบบประเมิน 

สร้างฉบบัสมบูรณ์ 

ตรวจสอบโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ไม่ผา่น 

ผา่น 



         2.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง เป็นเป็นนกัศึกษาระดบั 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปวส.1 กลุ่ม 3 
จ านวน 20 คนไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
   
 2.3 การด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวม 
ข้อมูล   ทดลองและเก็บรวบรวม ขอ้มูล     ดงัน้ี 
        2.3.1 นกัศึกษาปฏิบติังานวดัค่าความอ่อน
แขง็ของจาระบี 
        2.3.2 นกัศึกษาประเมินผล 
        2.3.3 น าผลการประเมิน มาวเิคราะห์หาค่า 
ทางสถิติ 
    2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
      การวิเคราะห์ ข้อมูลและการน าเสนอ  โดย
ผูว้ิจยัจะสรุปข้อมูลเป็นตาราง  หาค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ในแต่ละขอ้ และท าใน
ภาพรวมโดยด าเนินการดงัน้ี 
  2.5.1  น าแบบประเมินท่ีได้ไปประเมินค่า
คะแนนเฉล่ีย โดยใชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี  
คะแนนเฉล่ีย  4.50-5.00   หมายความว่า  อยู่ใน
เกณฑ ์ ดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย  3.50-4.49   หมายความว่า  อยู่ใน
เกณฑ ์ ดี 
คะแนนเฉล่ีย  2.50-3.49   หมายความว่า  อยู่ใน
เกณฑ ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.50-2.49   หมายความว่า  อยู่ใน
เกณฑ ์ นอ้ย                               

คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.49   หมายความว่า   อยู่ใน
เกณฑ ์ นอ้ยท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได ้โดยใช้
วธีิการค านวณทางสถิต จากสูตร 

  สูตร
N

X
X


  

 
 เม่ือ X  คือ  ค่าเฉล่ียของคะแนนระดับความ
คิดเห็น 
      X  คือ  ผลรวมของคะแนนระดับความ
คิดเห็น 
    N       คือ  จ  านวนผูป้ระเมิน 
       2.5.2 น าแบบประเมินไปหาค่า เ บ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 
โดยการน าข้อมูลของนัก ศึกษา ท่ีได้ท าการ
ประเมิน โดยใชว้ธีิการค านวณทางสถิติจากสูตร 

               สูตร
 

N

X 


2


  

                              
 เม่ือ   คือ   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X  คือ  ขอ้มูลคะแนนระดบัความคิดเห็นของ
นกัศึกษาแต่ละคน 
        คือ   ค่า เฉล่ียของคะแนนระดับความ
คิดเห็นของนกัศึกษาของขอ้มูลในแต่ละชุดนั้น 
     N    คือ   จ  านวนนกัศึกษาทั้งหมด 
3. ผลการศึกษา ผลการวเิคราะห์ แยกเป็นแต่ละ 
ดา้นดงัน้ี 
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    3.1 การหาคุณภาพของเคร่ืองวดัความแข็ง 
ของจาระบี 
      ดา้นการโครงสร้าง X = 4.61    SD = 0.53                      
     ดา้นการใชง้าน X = 4.53    SD = 0.44                       
     ภาพรวม   X = 4.57    SD = 0.48 
   
    3.2 การหาความพงึพอใจในการใช้เคร่ืองวดั
ความแข็งของจาระบี 
      ดา้นรูปแบบเคร่ืองทดลอง  
      X = 4.51    SD = 0.48        
      ดา้นการใชเ้คร่ืองทดลอง  
      X = 4.63    SD = 0.54    
      ดา้นคู่มือการปฏิบติังาน                   
      X = 4.72    SD = 0.52    
      ภาพรวม 
      X = 4.62    SD = 0.51   
4.  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและ 
     ข้อเสนอแนะ 
   4.1 สรุปผลการศึกษา  
       4.1.1 การหาคุณภาพของเคร่ืองวดัความ แข็ง 
ของจาระบี 
          ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมิน
คุณภาพของเคร่ืองวดัความแขง็ของจาระบี โดย
ภาพรวมพบวา่ มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีคุณภาพอยู่
ในระดบั ดีมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ดา้นการออกแบบและการสร้าง ส่วนใหญ่มี
คุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก  มีเพียงขอ้  3   ความ

เหมาะสมของวสัดุท่ีเลือกใช ้ อยูใ่นระดบั  ดี และ
ขอ้ 4   ความเหมาะสมของการจดัวางช้ินส่วนอยู่
ในระดบั  ดี  ส่วนดา้นการน าไปใชง้าน  มีเพียงขอ้  
5  ความเท่ียงตรงในการวดั  อยูใ่นระดบั ดี   
            ผลก า รวิ เ ค ร าะ ห์ ข้อ เ สนอแนะจ าก
แบบสอบถามปลายเปิดพบว่า   ควรติดตั้งลูกน ้ า
วดัระดบักบัตวัเคร่ืองและชุดควบคุมกบัเคร่ืองวดั
ควรเป็นหน่วยเดียวกนั 
       4.1.2 สรุปผลการศึกษา การหาความพงึพอใจ 
ในการใช้เคร่ืองวดัความแข็งของจาระบี 
    ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการหาความพึง
พอใจในการใชเ้คร่ืองวดัความแขง็ของจาระบี 
โดยภาพรวม พบวา่ มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีคุณภาพ
อยูใ่นระดบั ดีมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ดา้นการรูปแบบเคร่ืองทดลอง ส่วนใหญ่มี
คุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก  มีเพียงขอ้  3   ความ
สวยงามเหมาะสม อยูใ่นระดบั  ดี และขอ้ 4   
ความเหมาะสมของการจดัวางช้ินส่วนอยูใ่น
ระดบั  ดี  ส่วนดา้นการใชเ้คร่ืองทดลอง  มีเพียง
ขอ้  5  ความเท่ียงตรงในการวดั  อยูใ่นระดบั ดี   
   4.2  อภิปรายผล       
           4.2.1 จากผลวจิยัคร้ังน้ี  พบวา่  เคร่ืองวดั
ความแขง็ของจาระบีมีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก  
ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานของการศึกษา (4.57)  
ส าหรับขอ้ท่ีควรน ามาอภิปราย  คือ  ความแขง็แรง
ทนทาน  ความเหมาะสมของขนาดและน ้าหนกั  
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ความปลอดภยัในการใชง้าน  ความเขา้ใจในคู่มือ
การใชเ้คร่ือง  ความเขา้ใจในคู่มือการทดลองและ 
ความสะดวกในการเตรียมอุปกรณ์        มีค่าเฉล่ีย  
4.77      อยูใ่นระดบัดีมาก  เป็นเพราะผูว้ิจยัใช้
วสัดุท่ีแขง็แรง   ขนาดไม่ใหญ่มาก  สามารถ
ปฏิบติังานบนโตะ๊ท างานได ้ มีความปลอดภยั
เพราะใชส้ายดินประกอบเคร่ืองควบคุมเวลา  
ป้องกนัไฟฟ้าร่ัว  การจดัท าคู่มืออยา่งละเอียด ท า
ใหผู้ป้ฏิบติังานเขา้ใจไดง่้าย และสามารถ
จดัเตรียมอุปกรณ์ไดถู้กตอ้งรวดเร็ว   ส าหรับขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ความเท่ียงตรงในการวดัมี
ค่าเฉล่ีย  4.22  อยูใ่นระดบั ดี  เป็นเพราะ เคร่ือง
จริงจะใชเ้กจวดัระยะจมของกรวยแบบหนา้ปัด
กลม  ซ่ึงผลิตมาเฉพาะเคร่ืองเท่านั้น  นกัศึกษา
สามารถอ่านไดท้นัที  แต่ผูว้ิจยัใช ้     เวอร์เนียวดั
ลึกในการวดัระยะจม   เม่ือวดัระยะแลว้  ตอ้งน า
เวอร์เนียมาอ่านอีกคร้ังหน่ึง  ดงันั้นนกัศึกษาตอ้ง
ศึกษาการอ่านเวอร์เนียมาก่อน ท าใหน้กัศึกษาให้
ระดบัคุณภาพในขอ้น้ีนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืน 
           4.2.2 จากผลวิจยัคร้ังน้ี  พบว่า  นกัศึกษามี
ความพึงพอใจในเคร่ืองวดัความแข็งของจาระบี
อยูใ่นระดบั ดีมาก  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานของ
การศึกษา (4.62)  ส าหรับขอ้ท่ีควรน ามาอภิปราย  
คือ  ความแข็งแรงทนทาน  ความเหมาะสมของ
ขนาดและน ้ าหนกั  ความปลอดภยัในการใช้งาน  
ความเขา้ใจในคู่มือการใช้เคร่ือง  ความเขา้ใจใน
คู่มือการทดลองและความสะดวกในการเตรียม
อุปกรณ์        มีค่าเฉล่ีย  4.75      อยูใ่นระดบัดีมาก  

เป็นเพราะผูว้ิจยัใชว้สัดุท่ีแข็งแรง   ขนาดไม่ใหญ่
มาก  สามารถปฏิบัติงานบนโต๊ะท างานได้  มี
ความปลอดภยัเพราะใช้สายดินประกอบเคร่ือง
ควบคุมเวลา  ป้องกันไฟฟ้าร่ัว  การจดัท าคู่มือ
อยา่งละเอียด ท าให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจไดง่้าย และ
สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ได้ถูกต้องรวดเร็ว   
ส าห รับข้อ ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ี ยน้อย ท่ี สุด  คือ  ความ
เท่ียงตรงในการวดัมีค่าเฉล่ีย  4.32  อยูใ่นระดบั ดี  
เป็นเพราะ เคร่ืองจริงจะใช้เกจวดัระยะจมของ
กรวยแบบหน้าปัดกลม  ซ่ึงผลิตมาเฉพาะเคร่ือง
เท่านั้น  นกัศึกษาสามารถอ่านไดท้นัที  แต่ผูว้ิจยั
ใช้      เวอร์เนียวดัลึกในการวดัระยะจม   เม่ือวดั
ระยะแล้ว  ต้องน าเวอร์เนียมาอ่านอีกคร้ังหน่ึง  
ดงันั้นนกัศึกษาตอ้งศึกษาการอ่านเวอร์เนียมาก่อน 
ท าให้นกัศึกษาให้ระดบัคุณภาพในขอ้น้ีน้อยกว่า
ขอ้อ่ืน 
4.3  ข้อเสนอแนะ 
      4.3.1  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
                  4.3.1.1  เคร่ืองวดัความแขง็ของจาระบี 
ท่ีผูศึ้กษาได้สร้างข้ึนผ่านเกณฑ์การประเมินของ
นักศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดบั ดีมาก  สามารถ
น าไปใชท้ดลองหาคุณสมบติั  ดา้นความอ่อนแข็ง
ของจาระบี  ในรายวชิา  3101-2001  เช้ือเพลิงและ
วสัดุหล่อล่ืน     
                  4.3.1.2  เคร่ืองวดัความแข็งของจาระบี  
สามารถน าไปตรวจสอบจาระบีท่ีมีจ  าหน่ายอยู่
ทัว่ไปวา่มีคุณสมบติั  ดา้นความอ่อนแขง็ถูกตอ้ง 
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ตามท่ีระบุมาหรือไม่  เพื่อจะได้น าจาระบีไปใช้
งานไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยัต่อเคร่ืองจกัรกล 
        4.3.2  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
                 4.3.2.1  ควรติดตั้งระดบัน ้ากบัเคร่ืองวดั  
เพื่อปรับระดบัของฐานเคร่ืองวดัไดร้วดเร็ว 
                  4.3.2.2  ควรติดตั้งชุดควบคุมเวลาเป็น
ชุดเดียวกับตัวเคร่ือง  เพื่อความสะดวกในการ
ติดตั้งเคร่ืองวดั   
                  4.3.2.3 ควรใช้ชุดควบคุมเวลาแบบ
ดิจิตอล  เพื่อความเท่ียงตรง ในการก าหนดเวลา     
                  4.3.2.4  ควรใชเ้คร่ืองวดัระยะจมแบบ
ดิจิตอลเพื่อความเท่ียงตรงในการวดัระยะ 
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