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บทคัดยอ 

การออกแบบเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาเรื่องเครื่องปนน้ําดิน
สําเร็จรูป 2) เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบของเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชงานของเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป ซึ่งไดสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

จากการศึกษาขอมูลดานผลิตภัณฑนั้นไดนําขอมูลมาออกแบบเคร่ืองปนน้ําดินสําเร็จรูป  โดย
ผานกระบวนการวิเคราะหรวมกับกรอบแนวความคิด และใชหลักการออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งมีลักษณะ
การผสมผสานของวัสดุดวยการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการปนน้ําดินแบบชาวบานเพื่อใหเกิดเปน
ผลิตภัณฑในรูปแบบใหมโดยใชวิธีทางสถิติไดแก คาเฉล่ีย (x̅) และสวนเบี่ยงเบนพ้ืนฐาน (S.D.) ในการ
วิเคราะหและสรุปผล 

ผลการวิจัยพบวาดานศึกษาผลิตภัณฑเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป ประกอบดวย เหล็ก , มอเตอร
ไฟฟา , ใบพัดเหล็ก ตลับ , ลูกปน , น็อต , สายพานถังน้ําพลาสติก , Timer , วาลว , มูเล , สายดิน , 
ลอรถเข็น มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการออกแบบ ดานการออกแบบเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป 
ดานประโยชนใชสอย มีระดับความพึงพอใจ (x̅ = 4.88 , S.D = 0.18 ) ดานความสวยงาม มีระดับ
ความพึงพอใจ (x̅ = 4.8 , S.D = 0.23 ) ดานการใชงาน มีระดับความพึงพอใจ (x̅ = 4.8 , S.D = 0.24 
) และดานตนทุนการผลิต มีระดับความพึงพอใจ (x̅ = 4.8 , S.D = 0.23 ) 
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Abtract 

Designing of the Slip Tank Casting aim to 1) study of Slip Tank Casting 2) design and develop 

mechanical form of Slip Tank Casting. 3)  design and develop the style of slip Tank Casting Which 

summarizes the findings as follows. 
Summary of the research follows a study of product data for designing the soil water blender. 

Through analysis the framework concept and using the principles of product design.  Resembling a 

mix of materials with technology and applying to villagers.  A project’ s analysis and conclusion are 

using a statistical methods consist of Median (x̅) and Standard Deviation (S.D.). 
According to, studying of the Slip Tank Casting which contains of steel, electric motor, fan 

blades, ball bearings, bolt , plastic belt conveyer, timer, valve, flywheel, ground wire and 

wheel.Which are appropriate to be used in the design. The result of designing the Slip Tank Casting 

are as follows 1) Level of satisfaction in practical aspects (x̅ = 4.88 , S.D = 0.18) 2) Level of satisfaction 

in appearance (x̅ = 4.8 , S.D = 0.23) 3) Level of satisfaction in utilization (x̅ = 4.8 , S.D = 0.24) 4) 
Level of satisfaction in production cost (x̅ = 4.8 , S.D = 0.23) 
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บทนํา 
เครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปนี้เปนเครื่องมือสําคัญ

ท่ีใชในกระบวนการเริ่มตนในการทําเครื่องปนดินเผาใน 
หมูบานทุงหลวง ต.ทุงหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ซึ่งมี
สํา คัญอยางยิ่ ง  เนื่ องจากการการปนน้ํ า ดิน  เปน
กระบวนการเปล่ียนสภาพวัตถุ ดิบ จากดินแข็งให
กลายเปนน้ําดินเพื่อการนําไปเทหลอลงแมพิมพ ซึ่งหาก
การปนดินไมแตกจะทําใหโมเรกุลอื่นๆไมเขากัน อาจทํา
ใหผลิตภัณฑท่ีไดแตกหักเสียหาย จึงทําใหไดคุณภาพ
ของผลิตภัณฑไมไดตามท่ีตองการ 

ปจจุบันพบวาในการทํางานในแตละครั้งของ
ชาวบาน ไดเกิดปญหาตางๆในการทํางาน เชน การยืน
ปนน้ําเดินแบบนั้นเปนเวลา 1-2 ชม เปนอยางตํ่า,ไฟฟา
ลัดวงจร,มีไฟฟารั่วไหลออกจากตัวสวาน,มีโอกาสจะทํา
ใหเกิดไฟช็อตเขาตอรายกาย,เกิดอาการเหนื่อยลาจาก
การยื่นปนน้ําดินเปนเวลานาน ปญหาเหลานี้จึงทําให
ชาวบานเกิดการทอถอยในการทํางาน ชาวบานบางคนก็
ถึงกับเลิกทํางานประเภทนี้ไปเลยก็มี  

ดังนั้นผูวิจัยไดนําปญหาเหลานี้มาศึกษาพัฒนา
ใหกับหมูบาน ทุงหลวง เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีแกชาวบาน
และชวยพัฒนากระบวกการทํางานของชาวบานใหงาย
ตอการทํางานมากขึ้น เครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปนี้เปน
เครื่องมือสําคัญท่ีใชในกระบวนการเริ่มตนในการทํา
เครื่องปนดินเผาใน หมูบานทุงหลวง 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาเรื่องเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป 

2. เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบของเครื่อง
ปนน้ําดินสําเร็จรูป 

3. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องปน
น้ําดินสําเร็จรูป 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การออกแบบเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปผูวิจัยได
ใชกรอบแนวความคิดในการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

กรอบแนวความคิดเพื่อศึกษาและรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑและเอกลักษณโดย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

- การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 
-  ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล โ ด ย ก า ร ใ ช

แบบสอบถาม 

กรอบแนวความคิดเพื่อออกแบบเคร่ืองปนน้ํา
ดินสําเร็จรูปโดยการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

กรอบแนวความคิด “ทฤษฎีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับความตองการของลูกคา” เปนการวิเคราะห
ความพึงพอใจของลูกคาเปนการวัดคา ผลิตภัณฑท้ังหมด
ของบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาอยู
ในระดับใดโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเ ม่ือมนุษย
สามารถตอบสนองความตองการไดโดยการลดความตึง
เครียดและเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นของคนท่ีต้ังอยูบนความ
ตองการพื้นฐานมีความเกี่ยวพันกับผลผลิตท่ีเกิดขึ้นดังนี้ 

-  ความพึ งพอใจในการ เปรี ยบ เ ทียบกั บ
ความรูสึกกับความคาดหวัง 

-  ความพึ งพอใจในการ เปรี ยบ เ ทียบกั บ
ความรูสึกกับส่ิงเรา 

-  ความพึงพอใจเปนการเปรียบเทียบกับ
ความรูสึกหรือทัศนคติกับส่ิงท่ีไดรับ 

- พอใจเปนการเปรียบเทียบกับประสบการณ
ความคาดหวัง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปครั้งนี้
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนนี้ 
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ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจาก
การศึกษาคนควาจากขอมูลท่ีมีผูรวบรวมไวดังนี ้

- ส่ิงพิมพตางๆ 

- ขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

- หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ
วิทยานิพนธและรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

- แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได
จากการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางเปาหมายจํานวน 100 คน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิ เคราะหขอมูลผู วิ จัยนํ าขอมูล ท่ี เก็ บ
รวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
ทุกฉบับโดยเลือกเฉพาะฉบับท่ีสมบูรณมาทําการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑตอไป 

 

ผลการวิจัย 

 การออกแบบและพัฒนาเครื่ องปนน้ํ าดิน
สําเร็จรูปสําหรับอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็ก ต.ทุง
หลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 

 ผูวิจัยมีความสนใจในเรื่องของกระบวนการการ
ทําเครื่องปนดินเผาจึงไดเห็นวากระบวนการการปนน้ํา
ดินของชาวบานมีความอันตรายเปนมากในการทํางานใน
แตละครั้ง ขาพเจาจึงมีความตองการท่ีจะนําเทคโนโลยี
ทางดานตางๆ เพื่อมาพัฒนาการปนน้ําดินของชาวบาน
ใหเกิดเปนเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป เพื่อใหมีความ
ปลอดภัยและมีความสะดวกสบายในการใชงานในแตละ
ครั้งอีกดวย 

 เ นื่ อ ง จาก เครื่ อ งป น น้ํ า ดิ น สํ า เ ร็ จ รู ป นี้ มี
เอกลักษณเฉพาะคือการผลิตมีขั้นตอนท่ีหลากหลาย
ต้ังแตการวัดองศา วัดขนาดท่ีเหมาะสมกับการใชงาน

และการเช่ือมเหล็ก ทําสีช้ินงาน ตอวงจรไฟฟาตางๆ 
การออกแบบรูปทรงของ ช้ินงานให ดูมีความเปน
มาตรฐาน ดูปลอดภัยใชงานงาย และใชงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ขาพเจาจึงไดมีการคิดคน
และนําเสนอ เครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป  เพื่อพัฒนา
กระบวนการการปนน้ําดินในหมูบานทุงหลวงใหการ
ทํางานในแตละครั้งสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ขาพเจาจึงมีความพอใจกับผลงานชุดนี้พอสมควร เพราะ
ไดทําการศึกษาและผลิตผลงานช้ินนี้ดวยตนเองจน
ประสบผลสําเร็จ และจะศึกษาคนควาเทคนิคตาง ๆท่ี
เกี่ยวกับวิจัยช้ินนี้เพื่อพัฒนาตอไป 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคุณสมบัติดานประโยชนใชสอย 
เกณฑการประเมิน � S.D. 

1 ความสะดวกสบาย 4.97 0.07 
2 ความปลอดภัย 4.97 0.07 

3 ประหยัดแรง 4.98 0.06 

4 ประหยัดเวลา 4.99 0.04 

5 ใชงานไดงาย 4.67 0.33 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงคุณสมบัติดานความสวยงาม 

เกณฑการประเมิน � S.D. 
1 รูปทรงไดสัดสวน 4.87 0.13 

2 ความประณีตของช้ินงาน 4.76 0.19 

3 การประกอบช้ินสวนงาน 4.82 0.17 

4 โครงสรางความแข็งแรง 4.79 0.22 

5 รูปทรงเหมาะสมกับการทํางาน 4.82 0.20 
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ตารางท่ี 3 แสดงคุณสมบัติดานกรรมวิธีการผลิต 

เกณฑการประเมิน � S.D. 
1 ใชงานไดตรงวัตถุประสงค 4.96 0.08 

2 ไมมีขอผิดพลาดในเวลาใชงาน 4.78 0.20 

3 ใชวัสดุเหมาะสมตอการใชงาน 4.91 0.13 

4 มีประสิทธิภาพในการทํางาน 4.81 0.19 

5 เขาใจระบบการทํางานไดงาย 4.56 0.27 

 

ตารางท่ี 4 แสดงคุณสมบัติดานตนทุนการผลิต 

เกณฑการประเมิน � S.D. 
1 ราคาเหมาะสมกับรูปแบบ
ผลิตภัณฑ 

4.86 0.13 

2  ร าคา เหมาะสม กับ วั ส ดุ ท่ี
เลือกใช 

4.85 0.15 

3 ราคาเปนท่ีนาพอใจเมื่อเทียบ
กับราคาในทองตลาด 

4.87 0.14 

4 ราคาเหมาะสมกับประโยชน
ทางดานการทํางาน 

4.86 0.18 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิต 
 

สรุปและอภิปรายผล 

ดานประโยชนใชสอย 

จากการวิเคราะหขอมูลประโยชนดานการใช
สอย ความสะดวกสบาย อยูในระดับประสิทธิภาพดี ซึ่ง
หมายถึง สามารถใชงานไดดีกวาวิธีเดิมท่ีเคยใช ความ
ปลอดภัย อยูในระดับมีประสิทธิภาพดี ซึ่งหมายถึง ไม

เกิดปญหาในการใชงาน ประหยัดแรง อยูในระดับ
ประสิทธิภาพดี. ซึ่งหมายถึง สามารถแบงเบาในการใช
งานการทํางานไดมากกวาเดิม ประหยัดเวลา. อยูใน
ระดับประสิทธิภาพดี. ซึ่งหมายถึง ในการปนน้ําดิน
สามารถไปทําอยางอื่นไดตอ และใชงานไดงาย อยูใน
ประสิทธิภาพดี ซึ่งหมายถึง. การเปดเครื่องทํางานไมมี
ความซับซอน 

ดานความสวยงาม 

จากตารางวิเคราะหขอมูลดานความสวยงาม
รูปทรงและสัดสวนอยูในระดับมีประสิทธิภาพดี สวน
เรื่องความปราณีของช้ินงานอยูในระดับมีประสิทธิภาพดี
ซึ่งหมายถึงมีการเก็บรายละเอียดเรียบรอยอยูในระดับมี
ความเหมาะสม การประกอบช้ินงาน อยูในระดับมี
ประสิทธิภาพดี ซึ่งหมายถึงการประกอบช้ินงานมีสัดสวน
ท่ีเหมาะสม  โครงสรางความแข็งแรงอยู ในระ ดับ
ประสิทธิภาพดี  ซึ่ งหมายถึงสามารถทํางานได เต็ม
ประสิทธิภาพ และรูปทรงเหมาะสมกับการใชงานอยูใน
ระดับประสิทธิภาพดี ซึ่งหมายถึงรูปทรงเหมาะสมกับ
การใชงาน 

ดานการใชงาน 

จากตารางวิเคราะหขอมูลดานประโยชนใชงาน
ใชงานไดตรงวัตถุประสงค อยูในระดับมีประสิทธิภาพดี
ซึ่ งหมายถึงสามารถใชงานไดตามท่ีตองการ  ไมมี
ขอผิดพลาดในการใชงาน  อยู ในระดับสภาพดี  ซึ่ ง
หมายถึงสามารถใชงานไดตามปกติ ใชวัสดุเหมาะสมตอ
การใชงาน อยูในระดับประสิทธิภาพดี ซึ่งหมายถึงวัสดุท่ี
ใชมีความแข็งแรงคงทน มีประสิทธิภาพในการทํางานอยู
ในระดับดี ซึ่งหมายถึงสามารถทํางานไดอยางเ ต็ม
ประสิทธิภาพ และเขาใจระบบการทํางานไดงายอยูใน
ระดับประสิทธิภาพดี ซึ่งหมายถึงระบบการทํางาน
สามารถเขาใจไดงาย 
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ดานตนทุนการผลิต 

จากตารางวิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิต ราคา
เหมาะสม กับรู ปแบบผ ลิตภั ณฑ  อยู ใ น ร ะ ดับมี
ประสิทธิภาพดี สวนเรื่องราคาเหมาะสมกับวัสดุ ท่ี
เลือกใชอยูในระดับประสิทธิภาพดี ราคาเหมาะสมกับ
ประโยชนทางดานการทํางานอยูในระดับมีประสิทธิภาพ
ดี แสดงใหเห็นวาเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปมีการใชงาน
ไดตรงวัตถุประสงคอยูในระดับประสิทธิภาพดี 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาและสร าง เครื่ องปนน้ํ า ดิน
สําเร็จรูป ผูวิจัยขอเสนอแนะประเด็นในการอภิปรายผล 
ดังนี้ 
 การอภิปรายผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป การศึกษาเรื่อง “การ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปสําหรับ
อุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็ก ต.ทุงหลวง อ.คีรีมาศ 
จ . สุโขทัย” มีกลุมตัวอยางเปนผูผลิตและผูบริโภค
ผลิตภัณฑเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูป จํานวน 100 คนโดย
เปนการเจาะจงในแตละดานท้ังดานปญหาตางๆในการ
ทํางานและท้ังในดานความปลอดภัย ดังนี้ผูวิจัยจึงไดลง
พื้น ท่ีสํารวจถึงการทํางานของชาวบาน  ได เขาไป
สอบถามถึงปญหาตางๆท่ีพบในการทํางานในแตละครั้ง
ของชาวบาน ท้ังนี้จากท่ีไดสอบถามจากชาวบาน 100 
คน ผูวิจัยเล็งเห็นถึงปญหาตางๆ เชน การยืนปนน้ําเดิน
แบบนั้นเปนเวลา 1-2 ชม เปนอยางตํ่า,ไฟฟาลัดวงจร,มี
ไฟฟารั่วไหลออกจากตัวสวาน ,มีโอกาสจะทําใหเกิด
ไฟช็อตเขารายกาย ,เหนื่อยลาจากการย่ืนปนน้ําดิน 
ผูวิจัยไดนําปญหาเหลานี้มาศึกษาพัฒนาใหกับหมูบาน 
ทุงหลวง เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีแกชาวบานและชวยพัฒนา
กระบวกการทํางานของชาวบานใหงายตอการทํางาน

มากข้ึน สะดวกสบายมากขึ้นและยังมีความปลอดภัยใน
การใชใหมากย่ิงขึ้นอีกดวย 

อภิปรายดานการใชสอย 
ประโยชนดานการใชสอยเครื่องปนน้ํ าดิน

สําเร็จรูป จากการศึกษาพบวาสวนของประโยชนดาน
การใชสอยเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปสามารถใชงานได
อยางเต็มประสิทธิภาพและยังใชวัสดุท่ีมีความแข็งแรง
เหมาะสมกับการทํางานในแตละครั้ง มีความปลอดภัย
และยังประหยัดเวลาในการทํางานได เพราะเครื่องปน
น้ําดินสําเร็จรูปสามารถต้ังเวลา ปด-เปด ของการทํางาน
ไดอีกดวย 

อภิปรายดานความสวยงาม 

ความสวยงามและรูปทรงเครื่องปนน้ํ าดิน
สําเร็จรูป จากการศึกษาพบวา เรื่องของรูปทรงได
สัดสวน มีความปราณีของช้ินงานมี การเก็บรายละเอียด
งานท่ีมีความเรียบรอยอยูในระดับท่ีมีความเหมาะสมกับ
การใชงาน การประกอบช้ินสวนของวัสดุตางๆการเก็บ
ขอบงานมีความเรียบรอย เทคนิคการผลิตการเช่ือม
เหล็กอยูในระดับท่ีดี ตัวช้ินงานมีความเหมาะสมการตอ
และการเช่ือมของช้ินงานมี ความปราณีสวยงามสะอาด
ตา วัสดุท่ีนํามาใชมีความเหมาะสมแกช้ินงานท้ังชนิด
ของวัสดุและคุณภาพ ดานการใชงาน รวมแลวทําให
ช้ินงานมีประสิทธิภาพในการทํางานไดมากขึ้น มีความ
เช่ือถือไดอยูในระดับหนึ่ง เครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปไดมี
การออกแบบรูปทรงใหเหมาะสมกับกระบวนการใชงาน
ใหมีความเขาใจงาย ความแข็งแรง ความปลอดภัยใน
การใชงานและยังประหยัดเวลา สามารถท่ีจะไปทํางาน
อยางอื่นตอไดอีกดวย 

อภิปรายดานการใชงาน 

จากการศึกษาพบวาในของเรื่องดานการใชงาน
เครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปมีการคัดเลือกวัสดุท่ีเหมาะสม
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กับการผลิต คํานึงถึงความสะดวกและแข็งแรงปลอดภัย
คงทน และใชงานไดอยางเหมาะสมกับผลิตภัณฑ จาก
เกณฑการใชงานดานประโยชนใชสอย การใชงานไดตรง
วัตถุประสงค มีการใชงานไดตรงจุดประสงคของการ
ออกแบบ ตัวช้ินงานมีการเพิ่มลูกเลน เพิ่มความแปลก
ใหม ใหแตกตางออกไปจากการปนน้ําดินโดยวิธีเดิม ซึ่ง
เห็นไดวาการใชงานเครื่องปนน้ําดินสําเร็จรูปสามารถใช
งานไดตามท่ีออกแบบและตามวัตถุประสงคท่ีคิดเอาไว 

อภิปลายดานตนทุนการผลิต 

จากการศึกษาพบวาในเรื่องตนทุนการผลิตของ
เครื่องปนน้ําเสียสําเร็จรูป มีการคัดเลือกวัสดุท่ีเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ ไดคํานึงถึงความสะดวกตอการใชงาน มี
ความสวยงามอยูในระดับหนึ่งและราคาท่ีเหมาะสมกับ
รูปแบบของผลิตภัณฑ  ราคาอยู ในระดับท่ีมีความ
เหมาะสมสําหรับกับชาวบานและเร่ืองราคาเหมาะสมกับ
วัสดุท่ีเลือกใช ซึ่งหมายถึงวัสดุท่ีเลือกใชสามารถท่ีจะใช
งานไดตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดเอาไว 

 

 

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑท่ีสมบูรณแลว 
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