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บทคัดย1อ 
  วัตถุประสงค-ในการวิจัยครั้งน้ี เป|นการออกแบบและสรLางเครื่องตัดและกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาว สามารถควบคุมการ
ทํางานไดL โดยมีการประเมินความพึงพอใจ 4 ดLาน ไดLแกA ลักษณะทางกายภาพลักษณะการใชLงาน ลักษณะการบํารุงรักษา 
และความเหมาะสมดLานการนําไปใชLงาน ผลการวิจัยไดLใหLผูL เ ช่ียวชาญ จํานวน 10 คน เป|นผูLประเมินประกอบดLวย                        
ผูLมีประสบการณ-ดLานเครื่องกล จํานวน 4 คน ผูLมีประสบการณ-ดLานไฟฟ=า จํานวน 2 คน ผูLประกอบการวุLนนํ้ามะพรLาว                     
จํานวน 3 คน ผูLเช่ียวชาญดLานวุLนนํ้ามะพรLาว จํานวน 1 คน ประเมินความพึงพอใจของเครื่องตัดและกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาว               
ผลการประเมินเครื่องตัดวุLนนํ้ามะพรLาวมีดังน้ี ลักษณะทางกายภาพอยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีคAาเฉลี่ย
เทAากับ 4.77 ลักษณะการใชLงาน อยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึงพอใจมาก โดยมีคAาเฉลี่ยเทAากับ 4.35 ลักษณะการบํารุงรักษา                  
อยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึงพอใจมาก โดยมีคAาเฉลี่ยเทAากับ 4.30 และความเหมาะสมดLานการนําไปใชLงาน อยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด โดยมีคAาเฉลี่ยเทAากับ 4.50 สAวนผลการประเมินเครื่องกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาวมีดังน้ี  ลักษณะทางกายภาพ                
อยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีคAาเฉลี่ยเทAากับ 4.52 ลักษณะการใชLงาน อยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
โดยมีคAาเฉลี่ยเทAากับ 4.55 ลักษณะการบํารุงรักษา อยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึงพอใจมาก โดยมีคAาเฉลี่ยเทAากับ 4.22 และความ
เหมาะสมดLานการนําไปใชLงาน  อยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึงพอใจมาก โดยมีคAาเฉลี่ยเทAากับ 4.32 
 
คําสําคัญ: เครื่องตัด, เครื่องกดอัด, เครื่องก่ึงอัตโนมัติ, วุLนนํ้ามะพรLาว 
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Development of Semi-Automatic Cutting Pressing 
Machines to Applied for Bacterial Cellulose Product 
 
Sakol  Nanthasriviwat 
Department of Industrial Education, Faculty of Industrial Technology, Thepsatri Rajabhat University  

 
Abstract 
  The attempts of this study were to develop and evaluate satisfaction of semi-automatic cutter 
and press applied for a process modification of bacterial cellulose product. The satisfactory topics 
consisted of four main parts – its physical appearance, utilization, maintenance and suitability.                     
Ten evaluators from different fields were asked to evaluate the satisfaction. The evaluators consisted of 
four mechanical engineering experts, two electrical engineering experts, three coconut jelly entrepreneurs, 
and one coconut jelly expert. For the semi-automatic cutter, the findings revealed that the satisfaction 
towards its physical appearance was rated at the highest level (x = 4.77). The utilization was rated at high 
level   (x = 4.35). The maintenance was rated at high level (x = 4.30). The suitability was rated at the 
highest level (x = 4.50). For the semiautomatic press, the findings showed that its physical appearance 
and utilization were ranked at the highest level (x = 4.52 and x = 4.55). The maintenance and suitability 
were ranked at high level (x = 4.22 and x = 4.32). 

 
Keywords: cutting machine, compressor, semi automatic machine, coconut water jelly 
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1. ความสําคัญและท่ีมาของป�ญหาการวิจัย 
 ประเทศไทยมีผลผลิตมะพรLาว 2.75 ลLานตัน (ศูนย-
สารสนเทศกรมสAงเสริมการเกษตร 2546)  โดยมะพรLาวผล 
1 ลูก จะมีการใชLประโยชน-ในรูปของ   นํ้ามะพรLาวบริสุทธ์ิ 
แปรรูปเป|นกะทิ และกากมะพรLาว   ซ่ึงสามารถนําไปทําเป|น
อาหารสัตว- และนอกจากน้ีสAวนของนํ้ามะพรLาวแกAน้ันยัง
สามารถนํามาใชLเป|นวัตถุดิบในการผลิตวุLนนํ้ามะพรLาวหรือท่ี
เรียกวAา “Nata de coco”   โดยผลิตภัณฑ-ชนิดน้ีเมื่อไดLรับ
ประทานเขLาไปจะไมAมีนํ้ายAอยหรือเอนไซน-ใดๆ ท่ีสามารถ
ยAอยสลายจึงจัดเป|นอาหารประเภทใยอาหาร (Dietary 
fiber) จากประโยชน-ท้ังหมดน้ีแสดงใหLเห็นวAามะพรLาวมีหAวง
โซAอุปสงค- และเกิดมูลคAาเพ่ิมข้ึนไดLทุกข้ันตอน 
 สํ า นั ก วิ ทย บ ริ ก า ร แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสํานักงานการทAองเท่ียว
และกีฬา จังหวัดลพบุรี (2558) ระบุวAา วุLนนํ้ามะพรLาวเป|น
ของฝากท่ีข้ึนช่ือของชาวลพบุรี ไดLรับความนิยมอยAาง
แพรAหลาย โดยผลิตในรูปของอาหาร (ของหวาน) ใชL
รับประทานกับนํ้าแข็ง 
 สําหรับผลิตภัณฑ-วุLนนํ้ามะพรLาวซ่ึงเป|นขนมหวานข้ึนช่ือ
และเป|นเอกลักษณ-ของจังหวัดลพบุรี น้ันพบวAาในป�จจุบัน
กําลังประสบป�ญหาการผลิตคือเครื่องจักรท่ีใชLในการแปรรูป
ไดLแกA เครื่องตัดแผAนวุLนมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่ํา 
เน่ืองมาจากวัสดุท่ีใชLในการผลิตเครื่องทําจากเหล็กและใชLสี
ทากันสนิมเทAาน้ัน ไมAใชAวัสดุซ่ึงทําจากเหล็กไรLสนิมหรือ 
สแตนเลส สAวนป�ญหาดLานประสิทธิภาพพบวAาเครื่องท่ีใชLอยูA
ในป�จจุบันยังตLองใชLแรงงานคนในการควบคุมและมีความ
เสี่ยงตAออันตรายจากใบมีดท่ีใชLในการตัดช้ินวุLนและอัตราการ
ผลิตต่ํา 
 จากการศึกษางานวิจัย ผูLวิจัยพบวAาไมAมีการศึกษาหรือ
กลAาวถึงเครื่องตัดและกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาวก่ึงอัตโนมัติแตA
งานวิจัยท่ีเก่ียวขLองพอมี เชAน เฉลียว   ขอจิตต- และคณะไดL
พัฒนาเครื่องตัดช้ินเน้ือ เพ่ือผลิตลูกช้ิน และเป|นการหา
ประสิท ธิภาพในการ ใชL ง านมี การ วัดความพึงพอใจ 
ผลการวิจัยพบวAา มีความตLองการเครื่องตัดช้ินเน้ือเพ่ือการ
ผลิต ช้ินเ น้ือ โดยรวมอยูA ในเกณฑ-ระดับมากท่ีสุดสAวน
ประสิทธิภาพการใชLงานของเครื่องโดยรวมอยูAในระดับมาก

ท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบการทํางาน ไดLมากกวAาคนเป|น 5.9 
เทAา 
 ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงมุAงเนLนท่ีจะศึกษาและพัฒนาการ
ออกแบบสรLางเครื่องตัดวุLนนํ้ามะพรLาวท่ีทําจากเหล็กไรLสนิม
หรือสแตนแลส และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง
มาเป|นเครื่องตัดวุLนนํ้ามะพรLาวท่ีสามารถควบคุมการทํางาน
ไดL ทําใหLไดLช้ินวุLนท่ีมีขนาดและรูปทรงท่ีมีความสม่ําเสมอ 
และมีอัตราการผลิตเพ่ิมข้ึน ตอบสนองความตLองการของ
ชุมชนผูLประกอบการ และรวมไปถึงการสรLางเครื่องกดอัด 
เพ่ือบีบไลAเอาสAวนของนํ้าท่ีเป|นกรดและมีกลิ่นฉุนในช้ินวุLน
ออกไปกAอนท่ีจะนําไปใชLเพ่ือแปรรูปเป|นอาหารคาว หวาน                 
ซ่ึงเป|นการลดแรงงานคน และลดระยะเวลาในการผลิต 
 

2. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือออกแบบและสรLางเครื่องตัด และเครื่องกดอัด
ก่ึงอัตโนมัติ เ พ่ือประยุกต- ใชL ในการแปรรูปผลิตภัณฑ-          
วุLนนํ้ามะพรLาว 
 2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องตัด
และเครื่องกดอัดก่ึงอัตโนมัติ 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผูLวิจัยไดLกําหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
 1. การออกแบบสรLางเครื่องตัดและกดอัดแผAนวุLนนํ้า
มะพรLาวก่ึงอัตโนมัติ 
 2. การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตัดและกดอัด
แผAนวุLนมะพรLาวก่ึงอัตโนมัติ 
  2.1 ตัวแปรตLน ไดLแกA ประสิทธิภาพของเครื่องตัด
และกดอัดแผAนวุLนนํ้ามะพรLาวก่ึงอัตโนมัติ 
  2.2 ตัวแปรตาม ไดLแกA 
   2.2.1 เวลาในการตัดและกดอัดแผAนวุLนนํ้า
มะพรLาว 
   2.2.2 ความคลAองตัวในการตัดและกดอัดแผAน
วุLนนํ้ามะพรLาว 
  2.3 ตัวแปรควบคุม ไดLแกA ชนิดและขนาดของแผAน
วุLนนํ้ามะพรLาว 
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 3. ประสิทธิภาพของเครื่องตัดและกดอัดวุLนมะพรLาว
ก่ึงอัตโนมัติ เป|นตัวช้ีวัดความสามารถของเครื่อง โดยวัด
ความพึงพอใจและใชLผูLเชียวชาญ จํานวน 10 คน 
  3.1 ผูLเช่ียวชาญดLานเครื่องกล จํานวน 4 คน 
  3.2 ผูLเช่ียวชาญดLานไฟฟ=า จํานวน 2 คน 
  3.3 ผูLประกอบการวุLนนํ้ามะพรLาว จํานวน 3 คน 
  3.4 ผูLเช่ียวชาญดLานวุLนนํ้ามะพรLาว จํานวน 1 คน 
 

4. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

เครื่องตัดและกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาว 

 
 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

5. การดําเนินการวิจัย 
 ในการออกแบบจัดสรLางเครื่องตัดและกดอัดก่ึงอัตโนมัติ 
เพ่ือประยุกต-ใชLในการแปรรูปผลิตภัณฑ-วุLนนํ้ามะพรLาว ผูLวิจัย
ไดLแบAงกระบวนการวิจัยออกเป|น 3 ข้ันตอน แสดงดังรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 ข้ันตอนท่ี 1 เป|นการเรียนรูLป�ญหาและศึกษาคุณสมบัติ 
สAวนประกอบตAางๆ และทําการออกแบบเขียนแบบ ของ
เครื่องตัดและกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาว 
 ข้ันตอนท่ี 2 เป|นการดําเนินจัดสรLางสAวนประกอบตAางๆ 
ของเครื่องตัดและกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาว หลังจากน้ันๆ ไดLทํา
การทดสอบพรLอมดําเนินการปรับปรุงแกLไขในสAวนท่ียังมี
ป�ญหา 
 ข้ันตอนท่ี 3 เป|นการสรLางสําหรับใชLในการวิจัย เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของเครื่องตัดและกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาว 
 

6. ผลการทดลอง 
 เครื่องตัดวุLนนํ้ามะพรLาวท่ีสรLางข้ึนแสดงไดLดังรูปท่ี 2 
และรูปท่ี 3 เป|นการแสดงวุLนนํ้ามะพรLาวท่ีผAานการตัด
เรียบรLอยแลLว  จากการทดลองและประเมินของผูLเช่ียวชาญ
ใชLเครื่องตัดและกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาวก่ึงอัตโนมัติผลท่ีไดL ดัง
ตารางท่ี 1, 2, 3 และ 4 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองอัตราการตัดวุ'นน้ํามะพร'าว 
ชนิด/อัตราส1วนการตัดวุ'นน้าํมะพร'าว 

ชนิดของวุ'นน้ํามะพร'าว จํานวน (แผ1น) เวลา (นาที) 

แผAนวุLนน้ํามะพรLาวสีขาว 

แผAนวุLนน้ํามะพรLาวใบเตย 

แผAนวุLนน้ํามะพรLาวดอกกระเจี๊ยบ 

แผAนวุLนน้ํามะพรLาวดอกอัญชัน 

แผAนวุLนน้ํามะพรLาวดอกเก¡กฮวย 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

18 

20 

18 

17 

 
 จากตารางท่ี 1 แผAนวุLนนํ้ามะพรLาวตLองมีขนาดเทAากับ
และมีขนาดความหนา 12 มิลลิเมตร สAวนการตัดจะตLองตัด 
2 ครั้ง จึงจะไดLวุLนเป|นรูปทรงสี่เหลี่ยม และอัตราการป=อนตัด
แผAนวุLนจนเสร็จ ตAอ 1 แผAน จะใชLเวลา 15, 17,18 และ 20 
วินาที จะเห็นวAาเวลาจะมีความแตกตAางกันไป ท้ังน้ี ข้ึนอยูA
กับความหนาแนAนของแผAนวุLนนํ้ามะพรLาวท่ีเป|น สีขาว           
สีใบเตย สีดอกอัญชัน สีดอกกระเจ๊ียบ และสีดอกเก¡กฮวย 
 
 
 
 
 

เครื่องตัดและ

เครื่องกดอัดวุLน

นํ้ามะพรLาว 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ประสิทธิภาพของเครื่องตัด

และกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาว 

รับรูLป�ญหา 

ออกแบบสAวนตAางๆ ของเคร่ือง 
ตัดและกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาว 

ทดสอบและปรับปรุง 

สรLางสําหรับวิจัย 

ประเมินสมรรถนะ 

ศึกษารายละเอียด 

สรLางตLนแบบ 

ข้ันตอนท่ี 1 

ข้ันตอนท่ี 3 

ข้ันตอนท่ี 2 
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รูปท่ี 3 เครื่องตัดวุLนนํ้ามะพรLาว 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4 วุLนนํ้ามะพรLาวท่ีผAานการตดั 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจเครื่องตัดแผAนวุLนนํ้ามะพรLาว
ลักษณะการใชLงาน 
 

ลักษณะการใช'งาน x SD 
แปล

ความ 

การออกแบบเครื่องตัดวุLนน้ํามะพรLาวงAาย 

ตAอการควบคุม 

4.20 0.42 มาก 

การออกแบบเครื่องตัดวุLนน้ํามะพรLาวสามารถ

ใชLงานไดLอยAางยาวนาน 

4.60 0.52 มาก

ที่สุด 

สะดวกตAอการบรรจุวุLนน้ํามะพรLาว เพ่ือทํา

การตัด 

4.30 0.48 มาก 

มีความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 4.30 0.48 มาก 

รวม 4.35 0.47 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 สามารถวิเคราะห-ความพึงพอใจดLาน
ลักษณะการใชLงานของเครื่องตัดวุLนนํ้ามะพรLาว ตาม
รายละเอียดความพึงพอใจ ดังน้ี 
 การออกแบบเครื่องตัดวุLนนํ้ามะพรLาวสามารถใชLงานไดL
อยAางยาวนาน อยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ x 
= 4.60 สAวนการสะดวกตAอการบรรจุวุLนนํ้ามะพรLาวเพ่ือการ
ตัด อยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึงพอใจมาก คือ x = 4.30 มีความ
ปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน อยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึงพอใจมาก 
คือ x = 4.30 สAวนการออกแบบเครื่องตัดวุLนนํ้ามะพรLาวงAาย
ตAอการควบคุม อยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึงพอใจมาก คือ x = 
4.20 เมื่อนํามาคิดคAาเฉลี่ยรวมท้ัง 4 ขLอ ผลปรากฏวAา x = 
4.35 จึงสรุปไดLวAาความพึงพอใจในลักษณะการใชLงานอยูAใน
เกณฑ-ท่ีมีความพึงพอใจมาก 

 

 
 

รูปท่ี 5 เครื่องกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาว 
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ตารางท่ี 3 การกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาวก่ึงอัตโนมัติ 

ชนิดของวุ'นน้ํามะพร'าว 

(หลังการตัด) 

น้ําหนัก

ก1อนการกด

อัด (กก.) 

เวลาท่ีใช' 

ในการกด

อัด 

(วินาที) 

ความดันใน

การกดอัด 

(ปอนด�/

ตารางนิ้ว) 

น้ําหนัก

หลังการกด

อัด 

(กก.) 

คร้ังท่ี 2 

เวลา/ความ

ดัน/น้ําหนัก 

เท1าเดิม

หลังการกด

อัด 

คร้ังท่ี 2 

น้ําหนัก

หลังการกด

อัด 

(กก.) 

วุLนนํ้ามะพรLาวสีขาว 

วุLนนํ้ามะพรLาวใบเตย 

วุLนนํ้ามะพรLาวดอกอัญชัน 

วุLนนํ้ามะพรLาวดอกเก¡กฮวย 

วุLนนํ้ามะพรLาวดอกกระเจ๊ียบ 

1 

1 

1 

1 

1 

24 

24 

24 

24 

24 

120 

120 

120 

120 

120 

0.50 

0.50 

0.55 

0.50 

0.55 

120 

120 

120 

120 

120 

0.40 

0.45 

0.45 

0.45 

0.45 

วุLนนํ้ามะพรLาวสีขาว 

วุLนนํ้ามะพรLาวใบเตย 

วุLนนํ้ามะพรLาวดอกอัญชัน 

วุLนนํ้ามะพรLาวดอกเก¡กฮวย 

วุLนนํ้ามะพรLาวดอกกระเจ๊ียบ 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

24 

24 

24 

24 

24 

120 

120 

120 

120 

120 

0.80 

0.80 

0.85 

0.85 

0.85 

120 

120 

120 

120 

120 

0.60 

0.65 

0.65 

0.65 

0.65 

วุLนนํ้ามะพรLาวสีขาว 

วุLนนํ้ามะพรLาวใบเตย 

วุLนนํ้ามะพรLาวดอกอัญชัน 

วุLนนํ้ามะพรLาวดอกเก¡กฮวย 

วุLนนํ้ามะพรLาวดอกกระเจ๊ียบ 

2 

2 

2 

2 

2 

24 

24 

24 

24 

24 

120 

120 

120 

120 

120 

0.95 

1.00 

1.10 

1.05 

1.10 

120 

120 

120 

120 

120 

0.65 

0.70 

0.75 

0.75 

0.80 

 
 
 จากตารางท่ี 3 ในการกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาวแตAละครั้ง 
น้ันผูLวิจัยจะจัดทํานํ้าหนักของวุLนนํ้ามะพรLาวออกเป|น 3 สAวน
คือ 1 ,1.5 และ 2 กิโลกรัม เวลาท่ีใชL เวลา 24 วินาที ซ่ึง
ผูLวิจัยไดLทําการทดสอบแลLวจะเป|นเวลาท่ีมีความพอดีในการ
กดอัดไลAนํ้าออกจากตัววุLนนํ้ามะพรLาว สAวนความดันน้ันจะใชL 
120 ปอนด-/ตารางน้ิว หรือ 8.4 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
สAวนนํ้าหนักหลังการกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาวจะเหลือตั้งแตA 0.5, 
0.55, 0.80, 0.85, 0.95, 1.00, 1.05 และ 1.10 กิโลกรัม 
สAวนการกดครั้งท่ี 2 ใชLเวลา, ความดัน, นํ้าหนักเทAากับครั้ง
แรก จะไดLตัวเน้ือวุLนนํ้ามะพรLาวลดลง คือตั้งแตA 0.40, 0.45, 

0.60, 0.65, 0.70, 0.75 และ0.80 กิโลกรัม ท้ังน้ีมีความ
แตกตAางกันข้ึนอยูAกับตัววุLนนํ้ามะพรLาวทําจากสีขาว สีใบเตย 
สีดอกอัญชัน สีดอกกระเจ๊ียบ เน่ืองจากจะมีความหนาแนAน
ของตัววุLนมีความแตกตAางกัน โดยเฉพาะวุLนนํ้ามะพรLาวดอก
กระเจ๊ียบจะมีความหนาแนAนมากกวAา เชAน นํ้าหนักการกด
อัดครั้งแรก ท่ีนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม 0.55 กดครั้งท่ี 2 เหลือ 
0.45 กิโลกรัม ท่ีนํ้าหนัก 1.5 กิโลกรัม 0.85 กดครั้งท่ี 2 
เหลือ 0.65 กิโลกรัม ท่ีนํ้าหนัก 2 กิโลกรัม 1.10 กดครั้งท่ี 2 
เหลือ 0.80 กิโลกรัม  
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ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของเครื่องกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาว
แบบนิวแมติกส- ลักษณะการใชLงาน 

ลักษณะการใช'งาน x SD 
แปล

ความ 

การบรรจุวัตถุดิบเพื่อการกดอัดทําไดL

สะดวก 

4.20 0.42 มาก 

กา ร ทํ า ง านขอ ง ช้ิ นสA ว นตA า งๆ  มี

ความสัมพันธ-กัน 

4.70 0.48 มากท่ีสุด 

การหยุดการทํางานทําไดLโดยอัตโนมัติ 4.80 0.42 มากท่ีสุด 

การออกแบบเคร่ืองกดอัดนิวแมติกส-

งAายตAอการใชLงาน 

4.50 0.52 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.43 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4 สามารถวิเคราะห-ความพึงพอใจลักษณะ
การใชLงานของเครื่องกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาวแบบ    นิวแมติกส- 
ตามรายละเอียดของความพึงพอใจ ดังน้ี 
 การหยุดการทํางานทําไดLโดยอัตโนมัติอยูAในเกณฑ-ท่ีมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ x = 4.80 สAวนการทํางานของ
ช้ินสAวนตAางๆ มีความสัมพันธ-กันอยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ x = 4.70 สAวนการออกแบเครื่องกดอัด
นิวแมติกส-งAายตAอการใชLงานอยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดคือ x = 4.50 และการบรรจุวัตถุดิบเพ่ือการกดอัด
ทําไดLสะดวกอยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึงพอใจมากคือ x = 4.20 
เมื่อนํามาคิดคAาเฉลี่ยรวมท้ัง 4 ขLอผลปรากฏวAา x = 4.55 
จึงสรุปไดLวAาความพึงพอใจในลักษณะการใชLงานอยูAในเกณฑ-
ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

7. สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองเครื่องตัดและกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาว และ
วัดความพึงพอใจในการใชLงานของผูLเช่ียวชาญสามารถสรุป
ไดLดังน้ี 
 1. ผลจากการตัดแผAนวุLนนํ้ามะพรLาวจะพบวAาแผAนวุLนนํ้า
มะพรLาวสีขาว 1 แผAนจะใชLเวลา 15 วินาที และแผAนวุLนนํ้า
มะพรLาวดอกเก¡กฮวย1 แผAนจะใชLเวลา 17 วินาที จาก
จํานวน 5 แผAน 

 2. ผลจากผูL เ ช่ียวชาญท่ีประเมินความพึงพอใจใน
ลักษณะการใชLงานพบวAาการใชLงานอยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึง
พอใจมาก 
 3. ผลจากการกดอัดวุLนนํ้ามะพรLาวก่ึงอัตโนมัติหลังการ
ตัดแลLว ท้ังวุLนนํ้ามะพรLาวสีขาว วุLนนํ้ามะพรLาวใบเตย วุLนนํ้า
มะพรLาวดอกอัญชัน วุLนนํ้ามะพรLาวดอกเก¡กฮวยวุLนนํ้า
มะพรLาวดอกกระเจ๊ียบ โดยใชLนํ้าหนักกAอนอัด 1 กิโลกรัม 
เวลาท่ีกด 24 วินาที ท่ีความดัน 120 ปอนด-/ตารางน้ิว ครั้ง
แรกมีนํ้าหนักหลังการกดอัดเหลือ 0.50 – 0.55 กิโลกรัม 
ครั้งท่ีสองเหลือ 0.40 – 0.45 กิโลกรัม 
 สAวนนํ้าหนักกAอนการกดอัดท่ี 1.5 กิโลกรัมใชLเวลาและ
ความดันในการกดอัดเทAาเดิมจะเหลือนํ้าหนักการกดอัดครั้ง
แรก 0.80 – 0.85 กิโลกรัม ครั้งท่ีสองเหลือนํ้าหนัก 0.60 – 
0.65 กิโลกรัม 
 สAวนนํ้าหนักกAอนการกดอัดท่ี 2 กิโลกรัม ใชLเวลา  และ
ความดันในการกดอัดเทAาเดิมจะเหลือนํ้าหนักหลังการกดอัด
ครั้งแรกไดL 0.95 – 1.10 กิโลกรัม สAวนครั้งท่ีสองเหลือ 0.65 
– 0.80 กิโลกรัม 
 4. ผลจากผูLเช่ียวชาญท่ีประเมินความพึงพอใจใน
ลักษณะการใชLงานพบวAาการใชLงานอยูAในเกณฑ-ท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด 
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