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บทคดัย่อ 
 
การศึกษานี0 มีวตัถุประสงค์เพื�อสร้างและพฒันาเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบ

ไฟฟ้า เพื�อศึกษาสมรรถนะของเครื�องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า เพื�อศึกษา
เปรียบเทียบผลการใช้เครื� องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้ากับเครื� องกรอเส้นด้าย
สาํหรับทอผา้แบบดั0งเดิม เพื�อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ย
ระบบไฟฟ้า และความพึงพอใจของผูป้ระกอบการที�มีต่อเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบ
ไฟฟ้า 

กลุ่มเป้าหมายที�ใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ผูรั้บจา้งกรอเส้นดา้ยที�ใช้เครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับ
ทอผา้แบบดั0งเดิม จาํนวน 15 คน และผูป้ระกอบกิจการทอผา้ จาํนวน 10 คน จากสถานประกอบการ
ทอผา้ 10 แห่ง ในจงัหวดัลาํพนู  

เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบประเมินคุณภาพสิ�งประดิษฐ์ แบบประเมินมาตรฐาน
สิ�งประดิษฐ์ แบบประเมินสมรรถนะการทาํงานของสิ�งประดิษฐ์ แบบประเมินโครงสร้างและ           
การออกแบบสิ�งประดิษฐ์ แบบบนัทึกเวลาการกรอเส้นดา้ย แบบบนัทึกจาํนวนชิ0นงานจากการกรอ
เส้นดา้ยโดยจาํกดัเวลาทดลอง 8 ชั�วโมง แบบบนัทึกคุณภาพชิ0นงานการกรอเส้นดา้ย แบบบนัทึก
กาํลงัการผลิตต่อวนัในการกรอเส้นด้าย แบบบนัทึกการทาํงานต่อเนื�องของมอเตอร์และการพกั
เครื�อง แบบวิเคราะห์จุดคุม้ทุน แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านที�มีต่อเครื�องกรอเส้นดา้ย
สาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า และแบบประเมินความพึงพอใจของผูป้ระกอบการที�มีต่อเครื�องกรอ
เส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า 

สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เปรียบเทียบ t-test  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปไดด้งันี0  

1. การสร้างและพฒันาเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า ได้ดาํเนินการ
ประเมินคุณภาพสิ�งประดิษฐ์ มาตรฐานสิ�งประดิษฐ์ สมรรถนะการทาํงานตวัเครื�อง และโครงสร้าง
และการออกแบบสิ�งประดิษฐ ์โดยผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวชิาช่างอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง สรุปผลดงันี0  



 ค

1.1 การประเมินคุณภาพผลงานสิ�งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินสิ�งประดิษฐ์ของ
อาชีวศึกษา) ไดแ้ก่ ขอ้กาํหนด/คุณสมบติัของสิ�งประดิษฐ์ ความเหมาะสมของสิ�งประดิษฐ์ในดา้น
การออกแบบ การใชว้สัดุผลิต คุณค่าของสิ�งประดิษฐ์ การนาํเสนอผลงาน และเอกสารประกอบ         
การเสนอผลงานสิ�งประดิษฐ์ ประเมินโดยผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า จาํนวน 5 คน พบว่า  
เครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า มีคุณภาพระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 4.49) 

1.2 การประเมินมาตรฐานสิ�งประดิษฐ์ (ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั0นตน้ของ  
นวตักรรมการศึกษาของอาชีวศึกษา ประเภทชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์) ไดแ้ก่ มาตรฐานทั�วไป และ
มาตรฐานเฉพาะ ประเมินโดยผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวชิาช่างไฟฟ้า จาํนวน 5 คน พบวา่ เครื�องกรอเส้นดา้ย
สาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า ผา่นเกณฑม์าตรฐานขั0นตน้ทุกรายการ 

1.3 การประเมินสมรรถนะการทาํงานของสิ�งประดิษฐ์ ไดแ้ก่ ระบบโครงสร้างภายใน 
ระบบควบคุม และการติดตั0งชิ0นส่วนวสัดุและอุปกรณ์ ประเมินโดยผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
จาํนวน 5 คน พบว่า เครื�องกรอเส้นด้ายสําหรับทอผา้ด้วยระบบไฟฟ้า มีสมรรถนะการทาํงาน
ตวัเครื�องที�เหมาะสมระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 4.44) 

1.4 ประเมินโครงสร้างและการออกแบบสิ� งประดิษฐ์  ได้แก่  โครงสร้างและ                    
การออกแบบตวัเครื� อง เทคนิคการผลิต และการติดตั0 งชิ0นส่วนวสัดุและอุปกรณ์ ประเมินโดย
ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาช่างกลโรงงานและช่างเชื�อม จาํนวน 3 คน พบว่า เครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับ 
ทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า มีโครงสร้างและการออกแบบที�เหมาะสมระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 4.49) 

2. สมรรถนะการทาํงานของเครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า สามารถกรอ
ไดค้รั0 งละ 3 หลอด การกรอเส้นดา้ยหลอดใหญ่ ใชเ้วลาเฉลี�ย ครั0 งละ 7.55 นาที หลอดเล็ก ครั0 งละ 
2.00 นาที ทดสอบโดยใช้เวลา 8 ชั�วโมง ได้หลอดใหญ่ 189 หลอด และหลอดเล็ก 720 หลอด 
คุณภาพชิ0นงานของการกรอเส้นดา้ยหลอดใหญ่และหลอดเล็ก เปรียบเทียบ ชิ0นที� 1 กบัชิ0นที� 100           
มีคุณภาพในระดบัมาก และเป็นมาตรฐานเดียวกนั การทดสอบเวลาทาํงานต่อเนื�องของมอเตอร์และ
การพกัเครื�อง ในเวลาที�เหมาะสม ควรให้มอเตอร์ทาํงานต่อเนื�อง 4 ชั�วโมง 30 นาที และพกัเครื�อง 
30 นาที เพื�อยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้า กาํลงัการผลิตต่อวนั (24 ชั�วโมง) สามารถกรอ
เส้นดา้ยหลอดใหญ่ 513 หลอด และหลอดเล็ก 1,944 หลอด  

3. เปรียบเทียบผลการใช้เครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า กบัเครื�องกรอ
เส้นดา้ยสาํหรับทอผา้แบบดั0งเดิม  

3.1 ผลการทดลองใชเ้ครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า การกรอเส้นดา้ย 
สามารถกรอไดค้รั0 งละ 3 หลอด หลอดใหญ่ ใช้เวลาเฉลี�ย ครั0 งละ 7.55 นาที หลอดเล็ก 2.00 นาที 
ทดสอบการกรอ โดยใชเ้วลา 8.00 – 17.00 น. พกัเครื�อง 1 ชั�วโมง กรอหลอดใหญ่ 189 หลอด และ
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หลอดเล็ก 720 หลอด กาํลงัการผลิตต่อวนั สามารถกรอหลอดใหญ่ 513 หลอด หลอดเล็ก 1,944 หลอด 
โดยคุณภาพการกรอเส้นดา้ย ครั0 งที� 1 กบั ครั0 งที� 100 เป็นมาตรฐานเดียวกนัไดชิ้0นงานไม่แตกต่างกนั  

3.2 ผลการทดลองใช้เครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้แบบดั0งเดิม การกรอเส้นดา้ย 
สามารถกรอไดค้รั0 งละ 1 หลอด หลอดใหญ่ ใชเ้วลาเฉลี�ย ครั0 งละ 15.25 นาที หลอดเล็ก 3.50 นาที 
ทดสอบการกรอ โดยใชเ้วลา 8.00 – 17.00 น. พกัเที�ยง 1 ชั�วโมง สามารถกรอดา้ยหลอดใหญ่ เฉลี�ย 
24 หลอด และหลอดเล็ก 103 หลอด กาํลงัการผลิตต่อวนั หลอดใหญ่ เฉลี�ย 30 หลอด หลอดเล็ก         
120 หลอด โดยคุณภาพการกรอเส้นดา้ยแต่ละชิ0นไม่เหมือนกนั จาํนวนชิ0นงานและคุณภาพชิ0นงาน 
ขึ0นอยูก่บัความชาํนาญและฝีมือของผูก้รอแต่ละคน ลกัษณะการทาํงาน ความเร็ว การหยุดพกั ขึ0นอยู่
กบัภาวะสุขภาพส่วนบุคคล และการใชแ้รงงานคน ไม่สามารถทาํงานไดต่้อเนื�องเกิน 12 ชั�วโมง  

3.3 การกรอเส้นดา้ยโดยใชเ้ครื�องกรอเส้นดา้ยสาํหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า ไดจ้าํนวน
ชิ0นงานมากกวา่ และมีคุณภาพดีกวา่ การใชเ้ครื�องกรอเส้นดา้ยแบบดั0งเดิม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที�ระดบั .01 

3.4 วเิคราะห์การลงทุน ซื0อเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบไฟฟ้า เครื�องละ 
25,000 บาท กบัค่าจา้งแรงงานในการกรอเส้นดา้ย หลอดใหญ่ 8 บาท หลอดเล็ก 2 บาท เทียบกบั
อตัราการใชเ้ส้นดา้ยสําหรับการทอผืนผา้ 1 ผืน ใชด้า้ยหลอดใหญ่ 40 หลอด หลอดเล็ก 125 หลอด 
เมื�อกลุ่มธุรกิจ มีอตัราการทอผนืผา้ มากกวา่ 44 ผนื ซื0อเครื�องกรอไฟฟ้าคุม้ค่าต่อการลงทุน 

4. การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้งานที�มีต่อเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ยระบบ
ไฟฟ้า พบวา่ ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจระดบัมากที�สุด (ค่าเฉลี�ย 4.81) 

5. การศึกษาความพึงพอใจของผูป้ระกอบการที�มีต่อเครื�องกรอเส้นดา้ยสําหรับทอผา้ดว้ย
ระบบไฟฟ้า พบวา่ ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจระดบัมากที�สุด (ค่าเฉลี�ย 4.71) 

 


