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บทคัดย่อ 
 

เครื่อง ปอกเปลือกมันฝรั่ง มีหลักการท างาน โดยน ามันฝรั่งใส่เข้าไปภายในหม้อและเติมน  าเข้าไปใน
ระดับ 3/4 ของมันฝรั่ง ท าการเปิดสวิตช์ท าให้มอเตอร์หมุนใบพัดภายในหม้อ เพื่อให้มันฝรั่งกระทบกับหินกาก
เพชรเพื่อขัดเปลือกของมันฝรั่งออก มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดเวลาในการปอกเปลือกมันฝรั่งและลดจ านวน
แรงงานคนเพื่อลดต้นทุนการจ่ายค่าแรงพนักงานในจ านวนมาก มีการทดลอง   2 กรณี ประกอบด้วย การ
ทดลองกรณีที่ 1 ทดลองโดยใช้แรงงานคนในการปอกเปลือกมันฝรั่ง และการทดลองกรณีที่ 2 ทดลองโดยใช้
เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง จึงได้ค่าเฉลี่ย กรณี 1 3.16 นาที กรณี 2 2.06 นาที ดั งนั นจึงได้ผลการทดลอง กรณี
ที่ 2 ดีกว่า เพราะใช้เวลาน้อยกว่าและไม่เป็นต้องใช้แรงงานคนจ านวนมาก 
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Abstract 
 
 Potato peeler. Working principle by placing the potatoes inside the pot and adding 
water to 3/4 of the potato level, switch on the motor to turn the blades inside the pot This 
allows the potatoes inside the pot to hit the glitter to scrub off the skins of the potatoes. It 
is intended to reduce the time it takes to peel potatoes. And reduce the number of workers 
to reduce the cost of paying a large number of workers. There were two trials, which 
consisted of Case 1: manual labor of peeling potatoes. And experiment in case 2 by using a 
potato peeler, the mean is obtained Case 1 3.16 minutes Case 2 2.06 minutes. Therefore, I 
get better results from trial 2 because it takes less time and doesn't require a lot of manual 
labor. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ปัจจุบันมันฝรั่งเป็นพืชที่มนุษย์นิยมน ำมำประกอบอำหำรและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ โดยมีวิธีกำรปอก

เปลือกด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ บำงร้ำนอำหำรหรือโรงงำนเกี่ยวกับอำหำรส่วนใหญ่จ ำเป็นต้องใช้พนักงำนจ ำนวน

มำกในกำรปอกเปลือกของมันฝรั่ง อำจใช้เวลำในกำรปอกมำกขึ้น ในกำรปอกที่รวดเร็วขึ้นอำจจะท ำให้เกิด

อันตรำยต่อพนักงำนได ้

จำกปัญหำดังกล่ำว ผู้จัดท ำโครงกำรจึงเล็งเห็นปัญหำอำจเกิดขึ้นจำกกำรปอกเปลือกมันฝรั่ง ซึ่งเป็นสำเหตุ

ที่อำจจะท ำให้เกิดกำรบำดเจ็บจำกกำรปอกหรือใช้เวลำมำกในกำรปอกและใช้จ ำนวนคนที่เยอะในกำรที่จะ

ปอกให้ได้จ ำนวนเยอะขึ้น จึงสร้ำงเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปอกเปลือกมันฝรั่ง

และลดเวลำในกำรปอกลง 

 ผู้จัดท ำโครงกำรจึงได้ท ำกำรศึกษำประสิทธิภำพเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งขึ้นมำโดยมีวัตถุประสงค์ในกำร

หำประสิทธิภำพกำรใช้เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง ซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยในกำรปอกเปลือกมันฝรั่งให้ได้จ ำนวนที่

มำกขึ้นในเวลำที่น้อยลงและลดต้นทุนในกำรจ้ำงแรงงำนคนได้และเพื่อช่วยแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นดังกล่ำว

ข้ำงต้นอีก 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อออกแบบและสร้ำงเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง 

2.2 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปอกเปลือกมันฝรั่งและลดเวลำในกำรปอกลง 

3. ขอบเขตกำรท ำโครงกำร 

หลักกำรท ำงำนของเครื่องปอกเปลอืกมันฝรั่งใช้ในกำรปอกเปลือกมันฝรั่งได้จ ำนวนที่เยอะขึ้นและใช้ 

เวลำในกำรปอกที่น้อยลง 
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4. นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 

เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง หมำยถึง เครื่องช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปอกเปลือกมันฝรั่งและลดเวลำ 

ในกำรปอกมันฝรั่งให้ได้จ ำนวนที่มำกขึ้น 

5. ประโยชนท์ีค่ำดว่ำจะได้รบั 

5.1 ได้เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง 

5.2 สำมำรถลดต้นทุนในกำรจ้ำงแรงงำนและปอกเปลือกมันฝรั่งได้จ ำนวนมำกในเวลำที่น้อยลง 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาค้นคว้าโครงการครั้งนี้ ได้ด าเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎี 
เพื่อเป็นพ้ืนฐานท าความเข้าใจต่อกระบวนการศึกษาทดลอง โดยแยกออกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

 1. เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง 

 2. อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

    -เหล็กฉาก 

    -สแตนเลส 

    -มอเตอร์ไฟฟ้า 

    -ใบพัดเครื่องซักผ้า 

    -พูลเลย์สายพานร่องวีและสายพานร่างวี 

    -เบรกเกอร ์

    -หินกากเพชร 

 3. ทฤษฎีการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า 

 4. มันฝรั่ง 

    -มันฝรั่งพันธ์ุพื้นเมือง 

    -มันฝรั่งพันธ์ุบินท์เจ 

1. เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง 

เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือส่วนต่างๆหลายส่วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปอก
เปลือกมันฝรั่งจ านวนมากในเวลาที่น้อยลง ส่วนประกอบหลักของเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง มีดังนี้ 

 -มอเตอร์ไฟฟ้ามีหน้าที่ส่งก าลังให้จานหมุน หมุนมันฝรั่งไปกระทบกับหินกากเพชร 

 -พูลเลย์มีหน้าที่ในการทดรอบของมอเตอร์ 

-เบรกเกอร์มีหน้าที่เปิด-ปิดมอเตอร์ 

 -หินกากเพชรมีหน้าที่ขัดเปลือกของมันฝรั่งโดยจะฉาบที่จานหมุนและภายในผนังของถัง 
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-ถังสแตนเลสมีหน้าที่บรรจุมันฝรั่งที่จะปอกเปลือก 

 -เหล็กฉากมีหน้าที่รองรับน้ าหนักและให้เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งมีความแข็งแรงมากขึ้น 

 

ภาพที่ 2.1 เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง 

( ที่มา : https://www.google.com/juyoumachine.com ) 

2. อุปกรณ์ที่ใช ้

- เหล็กฉาก 

 - สแตนเลส 

 - มอเตอร์ไฟฟ้า 

 - ใบพัดเครื่องซัก 

 - พูลเลยส์ายพานร่องวีและสายพานร่องวี 

 - เบรกเกอร ์

- หินกากเพชร 
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2.1 เหล็กฉาก 

 

ภาพที่ 2.2 เหล็กฉาก 

(ที่มา : https:// www.vcsasiasteel.com ) 

 เหล็กฉาก (Equal angle) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อนเหมาะส าหรับโครงสร้างบ้าน ,
หลังคาโรงงาน และงานโครงสร้างขนาดเล็กโดยทั่วไป เหล็กฉากแบ่งออกได้ดังนี้ เหล็กฉาก (Light angle 
steel) , ขาเท่ากัน (Equal angle) , ขาไม่เท่ากัน (Unequal angle) , เหล็กรางน้ า (Light channel steel) , 
เหล็กรูปตัว C (Lip channel steel) , เหล็กรูปตัว Z (Light Z steel) , เหล็กรูปตัว Z มีขอบ (Lip Z steel) , 
เหล็กรูปหมวก (Hat steel) 

2.2 สแตนเลส 

 

ภาพที่ 2.3 สแตนเลสรูปทรงต่างๆ 

(ที่มา : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpansiam.com ) 

 สแตนเลส (Stainless steel) มีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อน โดยมีโครเมี่ยมผสมอยู่ซึ่งจะท าหน้าที่
สร้างฟิล์มบางๆขึ้นเพื่อทนการกัดกร่อนและจะสร้างฟิล์มขึ้นใหม่ได้เอง หากผิวฟิล์มถูกขีดข่วน ท าลาย 
นอกจากนี้ยังมีการเติมธาตุผสมอื่นๆ เช่น นิกเกิล โมลิบดินัม ไททาเนียม เพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน  
การท าความสะอาด การดูแลรักษา สแตนเลสจะมีความเป็นกลางสูงจึงไม่ดูดซึมรสใดๆ เป็นเหตุผลส าคัญ
ที่สแตนเลสถูกน ามาใช้ในโรงพยาบาล เครื่องครัว ด้านโภชนาการและด้านเภสัชกรรม การใช้เครื่องครัวสแตน
เลสในบ้านเรือนให้ความรู้สึกถึงความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 

 

http://www.vcsasiasteel.com/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpansiam.com
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2.3 มอเตอรไ์ฟฟ้า 

 

ภาพที่ 2.4 มอเตอร์ไฟฟ้า 

(ที่มา : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Falimobasser.com ) 

 มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric motor) คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลซึ่งจะแสดง
ออกมาเป็นก าลังที่เพลา มอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

 1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ผ่านเข้าไปในขดลวด
เพื่อท าให้เกิดการดูดและผลักกันของแม่เหล็กถาวรกับแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากขดลวด มอเตอร์จึงหมุนได้ 

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor) เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้หลักการดูด
และผลักกันของแม่เหล็กถาวรกับแม่เหล็กไฟฟ้าจากขดลวด ท าให้เกิดการหมุนของมอเตอร์ และ 90% ใน
โรงงานอุตสาหกรรมจะใช้มอเตอร์ชนิดนี้ 

2.4 ใบพัดเครื่องซักผ้า 

 
ภาพที่ 2.5 ใบพัดเครื่องซักผ้า 

(ที่มา : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.songthamelec.com ) 

 ใบพัดเครื่องซักผ้า คือผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากเม็ดหรือผงพลาสติกที่ผ่านการหลอมละลายและน าไปอัด
ขึ้นรูป มีความเหนียวและแข็งแรงมาก 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Falimobasser.com
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.songthamelec.com
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2.5 พูลเลยส์ายพานร่องวีและสายพานร่องวี 

 

 

ภาพที่ 2.6 พูลเลย์และสายพานร่องวี 

(ที่มา : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Feuromachthailand.com ) 

 พูลเลย์สายพานร่องวี (Pulley V-Belts) มีมุมร่องของสายพานประมาณ 34-38 องศา มุมร่องของล้อ
สายพานจะมีขนาดเท่าใดขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพาน ร่องของล้อสายพานเมื่อสวมประกอบ
แล้วจะไม่ออกจากขอบร่องมากนักและจะไม่จมอยู่ในร่องล้อ พูลเลย์สายพานร่องวีจึงเป็นพูลเลย์ร่องมาตรฐาน
ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป เหมาะส าหรับงานรอบเร็ว หรือเป็นการทดรอบครั้งแรกจากมอเตอร์โดยตรง 

 สายพานร่องวี (V-Belts) มีลักษณะที่มีภาคหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านข้างๆทั้งสองด้านเอียง
เข้าหากัน มุม 38-44 องศา โดยจะสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการส่งก าลังอาจจะไม่ท าให้เกิด
การลื่น (Slip) สามารถส่งก าลังได้ดีกว่าสายพานแบนถึง 3 เท่า 

2.6 เบรกเกอร์ 

 

ภาพที่ 2.7 เบรกเกอร ์(Circuit breaker) 

(ที่มา : https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.nsecgroup.com ) 

 เบรกเกอร์ (Circuit breaker) เป็นอุปกรณ์ท าหน้าที่ในการตัดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดความ
ผิดปกติในระบบ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสายไฟ โหลด  (Load) เช่น มอเตอร์
,Generator หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Feuromachthailand.com
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.nsecgroup.com
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 1. MCB : Miniature Circuit Breaker (เบรกเกอร์ลูกย่อย) มีค่ากระแสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 A 
ส่วนใหญ่ใช้ภายในบ้านพักอาศัยติดตั้งภายในตู้ Consumer หรือ ตู ้Load Center 

 2. MCCB : Moulded Case Circuit Breaker (โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์) มีค่ากระแสน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1600 A 

 3. ACB : Air Circuit Breaker (แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์) มีค่ากระแสน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6300 A2 
หลักการท างานของเบรกเกอร์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ Thermomagnetic และ Electronic 

2.7 หินกากเพชร 

 

ภาพที่ 2.8 หินกากเพชร 

(ที่มา : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkcct2002.com ) 

 หินกากเพชร ท ามาจากธรรมชาติและหินสังเคราะห์ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ หินกากเพชรมีความ
ละเอียด-หยาบแตกต่างกันและมีความแข็งสูง จึงนิยมน ามาใช้ท าเป็นหินลับมีดเครื่องครัวที่เป็นอุปกรณ์ในการ
ท าอาหาร  

3. กลไกการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

 
ภาพที่ 2.9 ภาพตัดขวางเพื่อแสดงสเตเตอร์ของมอเตอร์ 

(ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1 ) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkcct2002.com
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1
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 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ คือ มอเตอร์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่ท าหน้าที่
เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ส่วนที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าคือขดลวดในสเตเตอร์และส่วนที่ท า
หน้าที่ให้พลังงานกล คือ ตัวหมุนหรือโรเตอร์ ซึ่งเมื่อขดลวดในสเตเตอร์ ได้รับพลังงานไฟฟ้าก็จะสร้าง
สนามแม่เหล็กขึ้นมาในตัวทที่อยู่กับที่หรือสเตเตอร์  ซึ่งสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้จะมีการเคลื่อนที่หรือหมุนไป
รอบๆสเตเตอร์ เนื่องจากการต่างเฟสของกระแสไฟฟ้าในขดลวดและการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้า ในขณะที่
สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ไปสนามแม่เหล็กจากขั้วเหนือก็จะพุ่งเข้าหาขั้วใต้  ซึ่งจะไปตัดกับตัวน าที่เป็นวงจรปิด
หรือขดลวดกรงกระรอกของตัวหมุนหรือโรเตอร์  ท าให้เกิดการเหนี่ยวน าของกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวดของโร
เตอร์  ซึ่งสนามแม่เหล็กของโรเตอร์นี้จะเคลื่อนที่ตามทิศทางการเคลื่อนที่จองสนามแม่เหล็กที่สเตเตอร์  ก็จะ
ท าให้โรเตอร์ของมอเตอร์เกิดจะพลังงานกลสามารถน าไปขับภาระที่ต้องการหมุนได้ 

4. มันฝรั่ง 

 

ภาพที่ 2.10 มันฝรั่ง 

(ที่มา : https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fkaseall.blogspot.com ) 

 มันฝรั่ง (Potato หรือ Irish potato) เป็นพืชหัว มันฝรั่งจัดเป็นพวกพืชล้มลุก เป็นพืชที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจ น ามาประกอบเป็นอาหารได้หลายชนิดและยังเป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีก
หลายชนิด เช่น มันฝรั่งทอดกรอบแบบแผ่น เฟรนซ์ฟรายด์ มันฝรั่งบด มันฝรั่งที่นิยมปลูกทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย มีดังนี ้

4.1 มันฝรั่งพันธุ์พื้นเมือง 

 มีลักษณะหัวกลมบ้าง หัวกลมค่อนข้างยาวบ้าง ขนาดกลาง เนื้อสีขาวแกนเหลือง เปลือกสีม่วงอ่อน
หรือน้ าตาลอ่อนปลือกหนา เมื่อทอดกรอบเนื้อมีรสขื่นเล็กน้อย ล าต้นใหญ่ ใบยอดและใบย่อย ใหญ่กว่าใบยอด
พันธ์ุต่างประเทศอย่างชัดเจน 

4.2 มันฝรั่งพันธุ์บินท์เจ (Bintje)  

 พันธุ์นี้เป็นพันธุ์มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ มีลักษณะหัวกลมและยาว เปลือกบาง สีค่อนข้างขาว 
เนื้อในค่อนข้างเหลือง เนื้อร่วนซุย รสชาติดี จึงนิยมน ามันฝรั่งพันธุ์นี้มาท าอาหารหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fkaseall.blogspot.com
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บทที่ 3 

อุปกรณ์และวิธีการศึกษาค้นคว้า 

 โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งนี้  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
ประสิทธิภาพและออกแบบสร้าง ผู้ศึกษาโครงงานได้ศึกษาข้อมูลเอกสารและแนวคิดทฤษฎีต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงงานซึ่งผู้ด าเนินโครงงานได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 วัสดุอุปกรณ ์

 3.2 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 3.3 วิธีการทดลอง 

3.1 วัสดุอุปกรณ์ 

3.1.1 เหล็กฉากขนาด 1.5 x 1.5 น้ิว 

        ยาว 50 ซม. จ านวน 4 เส้น 

        ยาว 75 ซม. จ านวน 4 เส้น 

 
 3.1.2 แผ่นสแตนเลสขนาด 132 x 60 เซนติเมตร จ านวน 2 แผ่น 
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3.1.3 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1/3 HP 4P 220v 50Hz 1440 รอบ 

        แกนเพลาขนาด 14 มม. จ านวน 1 ตัว 

 
3.1.4 พูลเลย์ร่องวีขนาดความโต 2 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 

 
 3.1.5 สายพานร่องว ีA-37 จ านวน 1 เส้น 
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 3.1.6 เบรกเกอร์ 20A 2P 1E 240V AC จ านวน 1 ตัว 

 
 3.1.7 หินกากเพชชร เบอร์ 160 จ านวน 1 กิโลกรัม 

 
 3.1.8 ใบพัดเครื่องซักขนาด 40 ซม. 11 ฟัน 1 ใบ 

 
 3.1.9 แกนใบพัดเครื่องซัก 11 ฟัน พร้อมพูลเลย์ร่องวีขนาดความโต 6 นิ้ว 1 ตัว 
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3.2 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

3.2.1 วัดและตัดเหล็กเพ่ือท าโครงสร้างของเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง ให้ได้ตามแบบที่เขียนไว้ 

 
 

3.2.2 ท าการเช่ือมโครงสร้างของเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง 
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3.2.3 น ามอเตอร์และพูลเลย์ประกอบเข้ากับเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง 

 
 

3.2.4 ท าการม้วนแผ่นสแตนเลสก่อนน ามาเช่ือมท าเป็นหม้อ 
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3.2.5 ท าการเช่ือมสแตนเลสที่น ามาท าเป็นหม้อ 

 
 

3.2.6 น าใบพัดเครื่องซักประกอบเข้ากับแกนภายในหม้อ 
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 3.2.7 น าหินกากเพชรมาฉาบภายในหม้อ 

 
 

3.2.8 น าใบแกนใบพัดเครื่องซักติดตั้งกับาานของหม้อ 
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 3.2.9 น าสายพานประกอบเข้ากับพูลเลย์ของมอเตอร์และพูลเลย์ของแกนซัก 

 
 

3.2.10 น าเบรกเกอร์และสายไฟที่เครียมไว้มาต่อเข้ากับมอเตอร์ 
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 3.2.11 เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งเป็นอันเสร็จสมบูรณ ์

 
3.3 วิธีการทดลอง 

ตารางที่ 3.1 การเตรียมการทดลองเปรียบเทียบระหว่างแรงงานคนและเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง 

(ใช้มันฝรั่งจ านวน 5 ลูก) 

ลักษณะการใช้งาน การทดลอง เวลา (นาที) หมายเหตุ 

แรงงานคนปอกเปลือกมันฝรัง่ ครั้งที่ 1     

  ครั้งที่ 2     

  ครั้งที่ 3     

เวลาเฉลี่ย (ทัง้สามครั้ง)     

เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง ครั้งที่ 1     

  ครั้งที่ 2     

  ครั้งที่ 3     

เวลาเฉลี่ย (ทัง้สามครั้ง)     
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บทที่ 4 

ผลการศึกษาค้นคว้า 

ในการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งนี้ ผู้ศึกษาโครงการได้น าข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลองและทดสอบประสิทธิภาพ ประเมินเพื่อสรุปเป็นแนวทางที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพออกแบบและ
สร้างและประเมินความพึงพอใจ โดยผู้ศึกษาโครงการได้ท าการทดลอง ดังนี ้

ตารางที่ 4.1 การทดลองเปรียบเทียบระหว่างแรงงานคนและเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง 

(ใช้มันฝรั่งจ านวน 5 ลูก) 

ลักษณะการใช้งาน การทดลอง เวลา (นาที) หมายเหตุ 

แรงงานคนปอกเปลือกมันฝรัง่ ครั้งที่ 1  3.18   

  ครั้งที่ 2  3.24   

  ครั้งที่ 3  3.08   

เวลาเฉลี่ย (ทัง้สามครั้ง)  3.16   

เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง ครั้งที่ 1  2.04   

  ครั้งที่ 2  1.58   

  ครั้งที่ 3  2.16   

เวลาเฉลี่ย (ทัง้สามครั้ง)  2.06   

 จากการทดลอง เปรียบเทียบระหว่างแรงงานคนและเครื่องปอกมันฝรั่ง (ใช้ฝรั่งจ านวน 5 ลูก) ได้ท า
การทดลอง 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 แรงงานคนปอกเปลือกมันฝรั่ง และกรณีที่ 2 เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง ผล
จากการทดลอง 

กรณีที่ 1 แรงงานคนปอกเปลือกมันฝรั่ง ใช้มันฝรั่งจ านวน 5 ลูก 

ครั้งที่ 1 ใช้เวลา 3.18 นาท ีครั้งที่ 2 ใช้เวลา 3.24 นาท ีครั้งที่ 3 ใช้เวลา 3.08 นาที 

เวลาเฉลี่ย (ทั้งสามครั้ง) ใช้เวลา 3.16 นาที 

กรณีที่ 2 เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง ใช้มันฝรั่งจ านวน 5 ลูก 

ครั้งที่ 1 ใช้เวลา 2.04 นาที ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 1.58 นาที ครั้งที่ 3 ใช้เวลา 2.16 นาที 

เวลาเฉลี่ย (ทั้งสามครั้ง) ใช้เวลา 2.06 นาที 
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บทที่ 5 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 

 จากการทดลอง กรณีที่ 1 แรงงานคนปอกมันฝรั่ง ใช้มันฝรั่งจ านวน 5 ลูก เวลาเฉลี่ย (ทั้งสามครั้ง) ใช้
เวลา 3.16 นาที และ กรณีที่ 2 เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง ใช้มันฝรั่งจ านวน 5 ลูก เวลาเฉลี่ย (ทั้งสามครั้ง) ใช้
เวลา 2.06 นาที จึงสรุปได้ว่า เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง มีประสิทธิภาพด้านการปอกเปลือกมันฝรั่ง ใช้เวลา
น้อยกว่า แรงงานคนปอกเปลือกมันฝรั่ง เป็นเวลา 1.10 นาที ท าให้สามารถลดเวลาในการปอกเปลือกมันฝรั่ง
และลดต้นทุนในการจ่ายค่าแรงงานคนได้ในจ านวนมาก 

5.1 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาข้อมูลในการออกแบบสร้างเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งและท าการทดลองประสิทธิภาพ 

ในการด าเนินงานท าให้พบปัญหาดังนี ้

5.1.1 ปัญหาระหว่างการด าเนินการ  

  - เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งขนย้ายล าบาก 

  - ใบพัดมีโอกาสที่จะช ารุดได้  

5.1.2 การแก้ไขปัญหา 

  - ติดต้ังล้อเพ่ิมที่ขาตั้งของโครงสร้างเครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง 

  - เลือกใช้ใบพัดที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 

5.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

 - ควรออกแบบเครือ่งปอกเปลือกมันฝรั่งให้มีล้อเสริมที่ขาตั้งของโครงสร้างสะดวกต่อการขนย้าย 

 - เลือกใช้ใบพัดที่มีความแข็งแรงเพ่ิมขึ้น 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 

โครงการ 
ค าชี้แจง   
1. โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ      ชาย    หญิง 
2. สถานะ  นักศึกษา         นักเรียน   
3. ระดับ           ปวส    ปวช 
4. สังกัดคณะ/ส านัก /สถาบัน /หน่วยงาน ……………วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี………………………………………………………………….… 

 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อโครงการ 
ระดับ  5 = มากที่สุดหรือดีมาก    4 = มากหรือดี    3 = ปานกลางหรือพอใช้   2 = น้อยหรือต่ ากว่ามาตรฐาน   1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมของเครื่องมือ 
1.1 ความเหมาะสมของขนาด      
1.2 ความเหมาะสมของสถานที่      
1.3 ความเหมาะสมของการลดภาวะความเสี่ยงต่อการสัมผัสเครื่องจ่ายแอลกฮอล์      
2. คุณภาพการให้บริการ 
2.1  ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ      
2.2  ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน      
2.3  สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่าน
หรือไม่ 

     
2.4  โครงการ/กิจกรรมนี้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่าน      
2.5  ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม      
3. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ      

 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
3.1 สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการในครั้งนี้ 
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
3.2  สิ่งที่ควรเสนอแนะน าไปพัฒนาการจัดโครงการในโอกาสต่อไป  (ในส่วนของคณะ) 
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
ขอขอบคุณในความร่วมมือ  
 



 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่จัดท าโครงการ 
 แบบสอบถามสามารถเพิ่มเติมและแก้ไขได้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการโดยสามารถใช้
ค่าเฉลี่ยของหัวข้อที่ 4. คุณภาพการให้บริการ เป็น KPI เชิงคุณภาพ 
 
การแปลความหมาย      
       
 ค่าระดับคะแนน   การแปลความหมาย 
ระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.5   วิกฤต  
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5 แต่น้อยกว่า 2.5  ควรปรับปรุง 
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 แต่น้อยกว่า 3.5  ปานกลาง  
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 แต่น้อยกว่า 4.5  ดี  
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.5 หรือมากกว่า  ดีเย่ียม  
       

 


