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เครื่องทดสอบเกจวัดความดัน 

Test of Pressure Gage 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการจัดสรางเคร่ืองทดสอบเกจวัดความดัน เพ่ือใชเปนส่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยี

เคร่ืองกล โดยสามารถรับน้ําหนักไดต้ังแต 0.5 – 3.0 กิโลกรัม และของเหลวที่ใชในการทดสอบคือน้ํามันเคร่ือง SAE 10W-30, SAE 

10W-40, SAE 20W-50, SAE 40 และ M-R20 ซึ่งพบวาผลการทดสอบถวงน้ําหนักต้ังแต 0.5 – 3.0 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

กับของเหลวท้ัง 5 ชนิดอยูในเกณฑเดียวกันท้ังหมดโดยจะมีคาอยูที่ 0.25 ท่ีน้ําหนัก 0.5 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตรและจะคอยๆ 

เพ่ิม 0.25 ท่ีน้ําหนัก 1, 1.50, 2.0, 2.50 และ 3.00 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตรตามลําดับ  โดยมีผูเชี่ยวชาญดานกลศาสตรของ

ไหลประเมินความพึงพอใจในการใชงานอยูท่ี 4.05.  

คําสําคัญ: เคร่ืองทดสอบเกจวัดความดัน, กลศาสตรของไหล, ประเมินความพึงพอใจ 
 

Abstract 
This research presented the construction of a pressure gauge testing machine. It was used as a 

teaching instruction in the major of mechanism technology. This machine load capacity was about 0.5-3.0 

kilograms per square centimeter. The testing liquid was oil in the types of SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 20W-

50, SAE 40 and M-R20. The weighted testing results illustrated that the all five testing oil were the same 

criteria at 0.25 in 0.50 kilograms per square centimeter. The weight could gradually increase 0.25 in 1, 1.50, 

2.0, 2.50 and 3.00 kilograms per square centimeter respectively. Fluid mechanics experts’ satisfaction on its 

utilization was at 4.05. 

Keywords: Test of Pressure Gage, Fluid Mechanics, Satisfaction Evaluation 

 

 

1. บทนํา 
 เกจวัดความดันเปนเคร่ืองมือวัดที่ มีการใชงานอยาง

แพรหลาย โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเปนเคร่ืองมือวัดท่ี

ใชในการตรวจสอบและทําการวัดความดันของเหลวและ

อากาศหรือกาซ เพ่ือเปนตัวกําหนดการไหลในระบบและลด

ความเสียหายรวมถึงอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น  ดังนั้นทาง

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในเร่ืองนี้จึงไดสรางเคร่ืองมือ

ทดสอบเกจวัดความดันข้ึน โดยจะเปนประโยชนกับนักศึกษา

ท่ีเรียนวิชากลศาสตรของไหลอีกท้ังนักศึกษาจะไดทดสอบ

และรูหลักการทํางานพรอมทั้งทดสอบความหนืดของสาร

หลอลื่นแตละชนิด 
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 [1] นเรศ อินตะวงศ และคณะ, (2557) ไดออกแบบและ

สรางเคร่ืองมือตนแบบสําหรับวัดความดัน โดยงานวิจัยเปน

การออกแบบและพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือวัดโดยมีหลักการ

วัดความตานทานไดแกใชตัวอัดแบบแถบเล่ือน ซึ่งจะอาศัย

การขับเคล่ือนตัวของเข็มวัดความดันและสปริง โดยผูวิจัย

คํานึงถึงขนาด, รูปรางและตนทุน รวมถึงประสิทธิภาพใน

การใชงาน 

 [2] ณัฐดนัย แช มประสิทธแ ละคณะ, ( 2555)  ได

ออกแบบการสรางชุดวัดความดันท่ีมีแผนไดอะแฟรมท่ีติดส

เตรนเกจ(วงจรวีทสโตนบริดจ) และจะมีการแปลงสัญญาณ

แสดงผลไปยังคอมพิวเตอร โดยชุดความดันนี้จะใหคาความ

แมนยําสูงเม่ือเทียบกับทฤษฏีลีความคลาดเคล่ือนของหลัก

ทศนิยมอยูท่ีสามตําแหนง 

 [3] สมานมิตร อยูสุขสวัสดิ์และรณงค บัณฑิตย, (2549) 

ไดทําการศึกษาสรางเคร่ืองมือทดสอบเทียบความดัน ท่ี

สามารถสอ บ เทียบอุปก รณ อุ ป ก รณ วั ด ควา มดั น ใ น

กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมซึ่งผลการสอบเทียบพบวา 

เคร่ืองมือสอบเทียบความดันมีคาความถูกตองอยูในเกณฑท่ี

สามารถนําไปใชสอบเทียบอุปกรณวัดความดันท่ีใชใน

อุตสาหกรรมได โดยมีคาความผิดพลาดเฉลี่ยเม่ือใชงานเปน

หนวย กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตรและมีคาความผิดพลาด

เฉลี่ยใชหนวยเปน Psi   

 

2. ทฤษฏ ี
 งานวิจัยนี้มีการวิเคราะหขอมูล  โดยการใหผูเช่ียวชาญ

ไดทดลองและประเมินความพึงพอใจในการใชงาน ซึ่งการ

วิเคราะหผลของขอมูลนี้จะสามารถหาไดดวยวิธีทางสถิติดังนี ้

- หาคาเฉล่ียเลขาคณิต  
-  

         
N

X
X


                          (1) 

 

โดยที่ X  คือ คาเฉล่ียเลขคณิต 

   X  คือผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

  N    คือจํานวนกลุมตัวอยางประชากร 

  - หาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

             
 1

22.



  
NN

XXN
SD              (2) 

 

โดยที่ SD  คือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  X   คือขอมูลแตละจํานวน 

  N   คือจํานวนของกลุมประชากร 

   

3. ขั้นตอนการทดลอง 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดมีการนําเสนอพรอมขั้นตอนในการ

ทดลองดังรูปท่ี 1 

 

 
รูปที่ 1  ภาพสเก็ตเคร่ืองทดสอบเกจวัดความดัน 

 

 - ใสเกจวัดความดันท่ีทําการทดสอบ 

 - ปรับลูกสูบโดยหมุนเกลียวปรับความดัน 4 ใหอยูบนสุด  

 - ถอดลูกสูบ A ออกจากกระบอกสูบ 11 และลายนอต

ไลลม No. 15 เขาตําแหนงเดิม 

 - เติมน้ํามันที่กระบอกสูบ 11 และ 12 ใหเต็มแลว

ขันนอตไลลม No. 15 เขาตําแหนงเดิม 

 - ขณะเติมน้ํามันใหคลายเกลียวปรับความดัน 4 เพื่อให

ลูกสูบถอยกลับมายังลางสุดอยางชาๆ เพ่ือใหน้ํามันไหลเขา

ตามทอไปยังกระบอกสูบ 11 และ 12 จนเต็ม 

 - เม่ือน้ํามันเต็มในระบบแลวใหใส No.15 ขันแนนดวย

มือ 
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 - ใสชุดลูกสูบ A แลวคลายนอต No.15 ทําการกดลูกสูบ 

A ลง เพื่อทําการไลลมออกจากกระบอกสูบรับแรง 12 แลว

ขันนอต No.15 ใหแนนดวยมือ 

 - คลายสกรูไลลม 13 ที่กระบอกสูบ เพ่ือทําการไลลม

ออกจากกระบอกสูบ 3 เม่ือลมหมดจึงขันสกรูไลลมใหแนน

ดวยประแจ No.10. 

 - จากนั้นทําการปรับเกลียวปรับความดัน 4 เพ่ือให

สวนบนของลูกสูบ A เสมอของกระบอกสูบ 11 สังเกตที่เกจ

วัดความดัน 2 ใหอยูในระดับศูนย 

 - จากนั้นใหใสตุมน้ําหนัก ขนาด 0.5 กิโลกรัม ลงไปท่ี

แกนรับตุมน้ําหนัก 10 กิโลกรัมแลวเก็บผลการทดลอง (ตุม

น้ําหนักจะถูกเพ่ิมคร้ังละ 0.5 กิโลกรัมจนครบ 3 กิโลกรัม

แลวจึงเปลี่ยนสารหลอลื่นเพ่ือทําการทดสอบตอไป) 

 

4. ผลการทดลอง 
 จากการทดลองและการประเมินของผูเชี่ยวชาญในการ

ใชเคร่ืองทดสอบเกจวัดความดันผลท่ีไดมีดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการใชน้ํามันชนิดตาง ๆ  

น้ําหนกั น้ํามันที่ใชในการทดลอง (กิโลกรัมตอเซนติเมตร) 

10W-30 10W-40 20W-50 40 M-R20 

0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

1.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

3.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

 

 ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบเกจวัดความดันท่ีทําการ

ถวงน้ําหนักตั้งแต 0.5 – 3.0 กิโลกรัม ดวยน้ํามันท่ีตางกันท้ัง 

5 ชนิด  จากตารางพบวา ที่น้ําหนัก 0.5 กิโลกรัมจะให

คาสูงสุดที่  0.25 กิโลกรัมตอ เซนติเมตร, น้ําหนัก 1.0 

กิโลกรัมจะใหคาสูงสุดที่ 0.5 กิโลกรัมตอเซนติเมตร, น้ําหนัก 

1.5 กิโลกรัมจะใหคาสูงสุดท่ี 0.75 กิโลกรัมตอเซนติเมตร, 

น้ําหนัก 2.0 กิโลกรัมจะใหคาสูงสุดที่ 1.0 กิโลกรัมตอ

เซนติเมตร, น้ําหนัก 2.5 กิโลกรัมจะใหคาสูงสุดท่ี 1.25 

กิโลกรัมตอเซนติเมตร, และสุดทายที่น้ําหนัก 3.0 กิโลกรัม

จะใหคาสูงสุดท่ี 1.50 กิโลกรัมตอเซนติเมตรทุกชนิดของ

น้ํามันท่ีทําการทดสอบ 

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการใชงานผูเช่ียวชาญ  

ลักษณะการใชงาน x  SD 

การติดตั้ งเครื่องทดสอบเกจวัด

ความดันใหสะดวก 

4.10 0.32 

การทํางานของชิ้นสวนตางๆ มี

ความสัมพันธกัน 

3.90 0.32 

เครื่องทดสอบเกจวัดความดันมี

ขั้นตอนการทํางานเขาใจงาย 

3.80 0.41 

สะดวกตอการนําไปใชงาน 4.40 0.50 

รวม 4.05 0.41 

 

ตารางท่ี 2  แสดงผลความพึงพอใจในการใชงานของ

ผูเชี่ยวชาญท่ีไดทดลองการใชเคร่ืองวัดความดันเกจผลความ

พึงพอใจพบวาความสะดวกในการนําไปใชงานอยูในเกณฑท่ี

มีความพึงพอใจมาก คือ x  เทากับ 4.40 รองลงมาคือการ

ติดต้ังเคร่ืองทดสอบเกจวัดความดันใหสะดวก คือ x เทากับ 

4.10 และการทํางานของชิ้นสวนตางๆ มีความสัมพันธกัน x  

เทากับ 3.90, สุดทายคือเคร่ืองทดสอบเกจวัดความดันมี

ข้ันตอนการทํางานนอย มีคา คือ x  เทากับ 3.80 ซึ่งเมื่อ

นํามาคิดคาเฉลี่ยรวมทั้ง 4 หัวขอผลปรากฏวา x เทากับ 

4.05  จึงสรุปไดวาความพึงพอใจในลักษณะการใชงานอยูใน

เกณฑท่ีมีความพึงพอใจมาก 

 

5. สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองเคร่ืองทดสอบเกจวัดความดันและความ

พึงพอใจในการใชงานของผูเช่ียวชาญสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 5.1 ผลการถวงน้ําหนักตั้งแต 0.5 – 3.0 กิโลกรัมโดยใช
น้ํามันในการทดสอบท่ีตางกันทั้ง 5 ชนิด พบวาที่น้ํามันเบอร 
M-R20 จะใหคาในสูงสุดของน้ําหนักในชวงทดสอบนั้นๆ 
โดยจะมีคาสูงที่สุดอยูท่ี 1.50 กิโลกรัมตอเซนติเมตรที่การ
ถวงน้ําหนัก 3 กิโลกรัม 
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 5.2 ผลจากผูเช่ียวชาญในลักษณะของการใชงานพบวา

การใชงานนั้นอยูในเกณฑท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก 
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