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บทคัดยอ 

 โครงงานจานวิ่งไกมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครื่องออกกําลังกายไกชน เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ

หลักการของการฟตรางกายไก และศึกษาการทํางานของมอเตอรไฟฟา, สรางเปนรายไดเสริม และ

เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชเครื่องออกกําลังกายไกชนในการดําเนินโครงการงานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับการสรางเครื่องออกกําลังไกชนผลการสรางเครื่องออกกําลังกายไกชน  

 

 จากการศึกษาพบวา มีความพึงพอใจมากจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชจานวิ่งไก

ชน มี 4 ดาน คือ 1. ดานการใชงานงาย 2. ดานความสะดวกสบายองผู เลี้ยงไกชน 3. ดาน

ประสิทธิภาพ 4. ดานลดเวลาในการเลี้ยงไกชน ซ่ึงมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับพ่ึงพอใจมาก โดยดาน

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ “ดานการใชงานงาย” แสดงใหเห็นวา จานวิ่งไกท่ีสรางข้ึนผูใชสามารถใชงานได

งายและพึงพอใจตามจุดประสงคท่ีตั้งไว  

 

 ความพึงพอใจของกลุมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีท่ีใชจานวิ่งไกชนท่ีสรางข้ึนจํานวน 10 คน มี

คาเฉลี่ยต่ําสุดท่ี 4.2 ในเรื่องการติดตั้งอุปกรณและความสวยงาม ซ่ึงมีคาเฉลี่ยสูงสุดท่ี 5.00 ในเรื่องของความ

กะทัดรัด ใชงานไดงาย ใชงานไดตามวัตถุประสงคและความตอเนื่องในการใชงาน มีความพึงพอใจเพียง 2 

ระดับ คือ “มาก” และ “มากท่ีสุด” แสดงวา “กลุมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีความพึงพอใจตอจานวิ่ง

ไกอยูในระดับมากท่ีสุด
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Abstract 

 The Chicken Run Training Project aims to create a sensor-based 

hand sanitizer device to determine the effectiveness of a sensor-based 

hand sanitizer device. To assess the satisfaction of users of the 

gamecock exercise machine in carrying out a research project related 

to the creation of a gamecock exercise machine, the results of creating 

an exercise cockfight 

 

 The study found that the consistency, There were 4 aspects of 

the evaluation of the satisfaction of the gamecock game users: 1.The 

ease of use 2.The comfort side of the gamecock 3.Efficiency 4.The 

reduction of time in keeping the gamecock, which has the overall 

average in the level of being very satisfied Where the side with the 

highest mean is "Ease of use" shows that The created chicken running 

plate is easy and satisfying to use according to the intended purpose. 

 

  

 The satisfaction of 10 students from Chonburi Technical College 

who used the sensor-based hand sanitizer was the lowest at 4.2 In 

regard to equipment installation and aesthetics Which has the highest 

average of 5.00 in terms of compactness Easy to use It is usable 

according to its purpose and continuity of use. There were only two 

levels of satisfaction: “High” and “Most”, indicating that Chonburi 

Technical College students were satisfied with the sensor hand 

sanitizer device at the highest level. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการนี้สามารถบรรลุไดดวยดีนั้น เนื่องจากความรวมมือรวมใจของสมาชิกภายในกลุมทุก

ทาน คณะผูจัดทําขอบคุณ อาจารยท่ีปรึกษาประจําแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมทุกทาน เปนอยางสูงได

กรุณาใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําในการแกไขปญหาตางๆตลอดถึงขอมูลและอุปกรณท่ีเปน

ประโยชนตอทําโครงการนี้ 

 ขอขอบคุณบิดามารดาและผูมีพระคุณท่ีไดใหการสนับสนุนทุกสิ่งทุกอยางทางดานการศึกษา

และเปนผูใหกําลังใจดวยดีตลอดมา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันสุดทายขอขอบคุณเพ่ือนๆนองๆ ท่ีคอย

ชวยเหลือและเปนกําลังใจใหเสมอมา 

 

นาย พงศเทพ สวัสดิมงคล 

นาย ธีรภัทร  เนตรวิเชีย  

นาย ณัฐคมน ดวงชื่น 
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บทที1่ 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

      เนื่องดวยกิจกรรมไกชนเปนกีฬายอดฮิตในชุมชน ทําใหตองมีการดูแลใสใจไกชนใหมีสุขภาพ

แข็งแรงตลอดเวลา ซ่ึงนี้เปนสาเหตุท่ีทางเราพบเจอปญหาการดูแลไกชนท่ีใชระยะเวลาในการดูแล

เยอะเกิน โดยไกชนตองออกกําลังกายทุกวัน และตัวนึงใชเวลาในการออกกําลังกายไมนอยกวา 30 

นาที หากเลี้ยงไกชนหลายตัวจะทําใหผูเลี้ยงไมมีเวลาเพียงพอ 

      ดังนั้น เราจึงคิดคนประดิษฐ โครงงานจานวิ่งไก (Chicken Run Training) โดยไมตองใชเพ่ือ

แกไขปญหาดังกลาว  

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อสรา้งจานวิง่ไก่ (Chicken Run Training) 

1.2.2 เพ่ือศึกษาหลักการทํางานของเซ็นเซอร 

1.2.3 เพ่ือตอบสนองความตองการ 

1.3 ขอบเขตการทําโครงการ 

1.3.1 นักศึกษาเทคนิคท่ีใชวัดความพึงพอใจจานวิ่งไก (Chicken Run Training) จํานวน 

10 คน 

1.3.2 ขนาดอุปกรณจานว่ิงไก (Chicken Run Training) 

1.3.3 บรรจุทุกน้ําหนักไมเกิน 

1.4 นิยามศัพท 

1.4.1 จานวิ่งไก (Chicken Run Training) คือ เครื่องออกกําลังกายใหไกชน เพ่ือให

รางกายแข็งแรงกอนออกชก 

1.4.2 เซ็นเซอร คือ  ชุดอุปกรณ วงจร หรือ ระบบ ท่ีทําหนาท่ีตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติ หรือลักษณะของสิ่งตางๆ 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5.1 จานวิ่งไก (Chicken Run Training) มีประสิทธิภาพในการใชงาน 

1.5.2 จานวิง่ไก่ (Chicken Run Training) เป็นทีพ่งึพอใจต่อทุกคน 

1.6 วิธีการดาํเนินการ 
1.6.1 ศ ึกษาความเปนมา 

1.6.2 เก็บรวบรวมขอมูล 
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1.6.3 ทําการสรางและวางแผน 

1.6.4 แกไ้ขปรบัปรงุ 

1.7 ตารางการดาํเนินการ 

ตารางท่ี1.1 แสดงระยะเวลาการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค.64 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. ข้ันตอนการเตรียมการ                  

  1.1 ประชุมวางแผน                  

  1.2 ศึกษาขอมูล                  

  1.3 จัดทําและนําเสนอ                  

2.ข้ันตอนการดําเนินการ                  

  2.1 วางแผนดําเนินการ                  

  2.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ                  

  2.3 จัดทํารูปเลม                  

  2.4 วางแผน                  

3.นําเสนอผลงาน                  

  3.1 สงเลมรายงาน                  

  3.2 แกการรายงาน                  

  3.3 นําเสนอผลงาน                  
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บทที2่ 

หลัการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.1 การใชจานว่ิงไก (Chicken Run Training) 

         กีฬาชนไกเปนกีฬาและการละเลนพ้ืนเมืองพ้ืนบานของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึง

นอกจากในประเทศไทยแลว การชนไกก็ยังเปนกีฬาท่ีไดรับความนิยมในประเทศอ่ืน ๆ อยางเชน 

ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และมาเลเซียอีกดวย สําหรับในประเทศไทยกลาวกันวา ความเปนมาของการ

กีฬาชนไกมีมาตั้งแตสมัยตามพรลิงคและศรีวิชัย เนื่องจากในสมัยนั้นชาวบานนิยมประกอบกอาชีพ

เกษตรกรรม จึงนิยมเลี้ยงไกกันไวแทบทุกบาน ทําใหนอกจากจะเลี้ยงไวเพ่ือออกไขและรับประทาน

แลว ยังนิยมเลี้ยงไวเพ่ือความบันเทิง, เพ่ือความสวยงามและเลี้ยงไวเพ่ือการละเลนในเชิงกีฬาซ่ึงก็คือ

การชนไกอีกดวย ซ่ึงทําใหตองมีการออกกําลังกายไกชน เพ่ือใหมีสุขภาพแข็งแรงพรอมลงสนามได 

และตองมีการออกกําลังอยางสมํ่าเสมอ แตบางครั้งทางเจาของอาจจะมีภาระกิจทําใหไมสามารถออก

กําลังไดสมํ่าเสมอได 

         จานวิ่งไก (Chicken Run Training) จะเริ่มใชโดยการนําไกมาใสในจานวิ่งไก เพ่ือใหไกไดมี

การเดินเสมือนออกกําลังกายนั้นเอง ซ่ึงทําใหไกสามารถออกกําลังกายไดสมํ่าเสมอ และเปนทางเลือก

ท่ีประหยัดท้ังเวลา ใชงานไดงาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 อุปกรณจานว่ิงไก 
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2.2 เหล็กเสน 

เหล็กเสนกลม คือ เหล็กเสนสําหรับงานกอสราง หรือเรียกสั้นๆวา RB ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

มอก.28/2529,32/2532 ชั้นคุณภาพของเหล็กประเภทนี้คือ SR24 ท่ีเปนท่ีรูจักและนิยมใชคือ เหล็ก 

บลส. บกส. TSC และ NS 

RB6 (เหล็กเสนกลม 2 หุน) ใชสําหรับงานกอสรางท่ีรับแรงไมมาก นิยมใชทําปอกเสา และปอกคาน 

RB9 (เหล็กเสนกลม 3 หุน) ใชสําหรับงานกอสรางท่ีรับแรงไมมาก คลายกับเหล็กเสนกลม 2 หุน 

RB12 (เหล็กเสนกลม 4 หุน) ใชสําหรับงานกอสรางท่ัวไป แตไมเนนงานยึดเกาะ เพราะเหล็กมีลักษณะ

เรียบมน ทําใหยึดเกาะปูนไมดีเทาท่ีควร สวนมากนิยมใชกับงานกลึง เชน งานกลึงหัวนอต 

RB19 ใชสําหรับงานทําถนน 

RB25 ใชทําเปนเหล็กสตัทเกรียวเรงสําหรับงานยึดโครงปายขนาดใหญสามารถรับแรงและน้ําหนักไดดี 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 เหล็กเสนกลม 

2.3 เหล็กกลอง 

เหล็กกลอง หรือเหล็กทอแบน หรือเหล็กแปบ เปนเหล็กรูปพรรณ ท่ีผานกรรมวิธีการรีดรอน ทําเปนรูป

ตางตางๆ เพ่ือตอบสนองการใชงานท่ีตางกัน การใชงานหลัก ๆ คือ เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติของหนาตัด รับแรง

ตานทานตอนใชงาน ใชเปนโครงสรางอาคาร คานเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก โดยแบงออกเปน 2 ประเภท 

 เหล็กกลองสี่เหลี่ยม (Square Steel Tube) 

ชื่อเรียกอ่ืนๆ คือ “เหล็กกลอง, เหล็กแปบโปรง” มีความยาว 6 เมตรตอเสน มีลักษณะเปนทอสี่เหลี่ยม

จัตุรัสขางในกลวง เปนมุมฉาก ไมมน ตองไดมุม 90 องศา ผิวเรียบ ไมหยาบ ความยาวท่ีวัดไดตอง

ผิดพลาดไมเกิน 2 เปอรเซ็น ขนาดตองเทากันทุกๆเสน การใชงานของเหล็กประเภทนี้ คือ เหมาะกับงานท่ี

โครงสรางท่ีรองรับน้ําหนักไมมาก เชน นั่งราน เสา และสามารถใชแทนคอนกรีต ไม ได และเหล็ก

รูปพรรณอ่ืนๆได 
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ภาพท่ี 2.3 เหล็กกลองส่ีเหล่ียม 

 เหล็กกลองสี่เหลี่ยมแบน หรือเหล็กแปบแบน (Rectangular Steel Tube) 

ชื่อเรียกอ่ืนๆ คือ เหล็กกลองแบน, เหล็กกลอง, กลองไมขีด, เหล็กหลอดเหลี่ยม มีลักษณะเปน

สี่เหลี่ยมผืนผา เปนเหล็กรูปพรรณท่ีผานการรีดรอนมาแลว โดยมีลักษณะเปนทอรูปทรงสี่เหลี่ยมผินผา 

ขางในกลวง มีความยาว 6 เมตร ตอ เสน ความยาวท่ีวัดไดตองผิดพลาดไมเกิน 2 เปอรเซ็น เหมาะสําหรับ

งานกอสรางท่ีมีขนาดเล็ก และ ขนาดกลาง สามารถใชทดแทนไม และคอนกรีตได มีน้ําหนักเบา และ

ทนทาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 เหล็กกลองส่ีเหล่ียมแบน 

 

2.4 มอเตอร 

มอเตอรคือเครื่องกลไฟฟา (Electormechnical Energy) ท่ีทําหนาท่ีเปลี่ยนพลังงานไฟฟา (Electric 

Energy) ใหเปนพลังงานกล (Mechanical Energy) ในรูปของการหมุนเคลือ่นท่ีมีประโยชนในการนําไปใช

งานไดอยางกวางขวาง ถูกนําไปรวมใชงานกับอุปกรณไฟฟา เครื่องมือไฟฟา และเครื่องใชไฟฟาประมาณ 

80-90%  มอเตอรไฟฟา แบงออกตามการใชของกระแสไฟฟาได 2 ชนิดดังนี้ 

 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ (Alternating Current Motor) หรือเรียกวา “เอ.ซี มอเตอร (A.C. 

MOTOR)” การแบงชนิดของมอเตอรไฟฟาสลับแบงออกเปน 3 ชนิดไดแก 

 มอเตอรไฟฟากระแสสลับชนิด 1 เฟส หรือเรียกวาซิงเกิลเฟสมอเตอร (A.C. Sing 

Phase) จะใชกับแรงดันไฟฟา 220 โวลต ซ่ึงเปนกระแสไฟท่ีใชตามบานเรือนท่ัวไป มี

สายไฟ เขา 2 สาย มีแรงมาไมสูง สวนใหญตามบานเรือน 
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 มอเตอรไฟฟาสลับชนิด 2 เฟส หรือเรียกวา “ทูเฟสมอเตอร (A.C.Two phas 

Motor)” 

 มอเตอรไฟฟากระแสสลับชนิด 3 เฟส หรือเรียกวาทีเฟสมอเตอร (A.C. Three 

phase Motor) เปนมอเตอรท่ีใชในงานอุตสาหกรรมตองใชระบบไฟฟา 3 เฟส ใช

แรงดัน 380 โวลต ซ่ึงเปนกระแสไฟท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก จนไปถึง

อุตสาหกรรมขนาดใหญ มีสายไฟเขามอเตอร 3 สาย 

 มอเตอรไฟฟากระแสตรง (Direct Current Motor) หรือเรียกวา “ดี.ซี มอเตอร (D.C. 

MOTOR)” การแบงชนิดของมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบงออกเปน 3 ชนิดไดแก 

 มอเตอรแบบอนุกรมหรือเรียกวา ซีรีสมอเตอร (Series Motor) 

 มอเตอรแบบอนุขนานหรือเรียกวา ชันทมอเตอร (Shunt Motor) 

 มอเตอรไฟฟาแบบผสมหรือเรียกวา คอมเปาวดมอเตอร (Compound Motor) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 มอเตอรสําหรับใชในโครงการ 

2.5 สายไฟ 

สายไฟฟาเปนอุปกรณท่ีเปนตัวกลางในการนํากระแสไฟฟาจากแหลงจายไฟ ไปยังอุปกรณไฟฟา โดย

สายไฟประกอบไปดวย ตัวนําไฟฟา ซ่ึงจะทําจากโลหะท่ียอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดดี และมีความ

ตานทานไฟฟานอย เชน ทองแดง และฉนวนไฟฟา ท่ีใชในการหุมปองกันไมใหผูใชกับสายโดยตรงและลด

โอกาสท่ีจะทําใหเกิดอันตรายจากไฟฟาดวย   สายไฟแบงเปน 2 ประเภท คือ 

 สายไฟแรงดันต่ํา 

- สายไฟท่ีใชกับแรงดันไฟฟาท่ีไมเกิน 750 โวทล (750V) 

- สายไฟนั้นทําดวยทองแดงหรืออลูมิเนียม แตโดยท่ัวไปจะเปนสายทองแดง 

- สายขนาดเล็กจะเปนสายตัวนําเดี่ยว และสายขนาดใหญจะเปนตัวนําตีเกลียว 

- ฉนวนท่ีใชงานจะเปน PVC และ XLPE 

 สายไฟแรงดันสูง 
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- จะเปนสายชนิดตีเกลียวท่ีมีขนาดใหญ 

- สายชนิดนี้จะมีท้ังสายแบบท้ังแบบเปลือยและหุมฉนวน 

-สายไฟสามารถรับแรงดันไดตั้งแต 1 KV ~ 36KV 

      ซ่ึงสายไฟท่ีใชในโครงการนี้ใช “สายไฟแรงดันต่ํา” 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 สายไฟ 

2.6 ตัวปรับความเร็ว 

ตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed Drives: VSD) หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา

“อินเวอรเตอร (Inverter)” เปนอุปกรณควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟาท่ีปรับเปลี่ยนความเร็ว

รอบใหเหมาะสมกับสภาวะของโหลด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอรในกระบวนการ

ตางๆท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยสามารถประหยัดพลังงานของมอเตอรอันเนื่องมาจาก

ความเร็วรอบท่ีลดลงในแตละชวงเวลา 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 ตัวปรับความเร็ว 

2.7 แผนกระดาษไมกลม 

แผนกระดาษไมกลม ท่ีมีวงกลมมีเสนผาศูนยกลาง 120 เซนติเมตร  
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ภาพที ่2.8 แผนกระดาษไมกลม 

2.8 พรมรองไม 

พรมรองไม ไวสําหรับปูทับบนแผนไม เพ่ือไวเปนตัวกลางในการปองกันเกาะพ้ืนไมใหมีการลื่นลมได  

 

2.9 เชือก 

เชือก ไวสําหรับถักไวครอบกรง เพ่ือปองกันไมใหไกหลุดออกมาได  
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บทที3่ 

ข้ันตอนการดําเนินโครงการและวิธีการทดลอง 

3.1 บทนํา 

         ในบทนี้จะกลาวถึงข้ันตอนและวิธีการสรางอุปกรณจานวิ่งไก และคนควาขอมูลเพ่ิมเติม

หลังจากการศึกษาขอมูลผูจัดจึงทําการคิดวิเคราะหจุดสําคัญตางๆในการสรางอุปกรณจานวิ่งไกได 

เพ่ือท่ีจะทําการจัดซ้ืออุปกรณในการสรางอุปกรณจานวิ่งไก โดยข้ันตอนการศึกษาขอมูล และข้ันตอน

การดําเนินโครงการจะประกอบดังตอไปนี้ 

3.2 ข้ันตอนการศึกษาขอมูล 

         การดําเนินโครงการอุปกรณจานวิ่งไก ในครั้งนี้เพ่ือศึกษาคนควาหาขอมูลในการทดลอง

เก่ียวกับโครงการอุปกรณเจลลางมือแบบเซนเซอร โดยการหาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ หนังสือตางๆ 

และสื่อออนไลนใหมีประสิทธิภาพในการทําโครงการอุปกรณจานวิ่งไก กอใหเกิดประโยชนแก

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และมีประสิทธิผลมากข้ึน 
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3.3 ข้ันตอนการดําเนินงานสรางโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตนโครงการ 

ยื่นสอบหัวขอโครงการ 

ศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

ดําเนินการสรางอุปกรณจานวิง่ไก่ 

ออกแบบอุปกรณจานวิง่ไก่ 

เสนออาจารยท่ีปรึกษา 

ทดลองการใชอุปกรณจานวิง่ไก่ 

วิเคราะหปรับปรุงและแกไข 

นําสวนท่ีแกไขไปทดลอง 

สรุปผลและเขียนโครงการ 

การวัดการประเมิน 

สิ้นสุดโครงการ 

ไมผาน 

ไมผาน 

ผาน 

ผาน 

ไมผาน 

ภาพท่ี 3.1 ข้ันตอนการดําเนินงานสรางโครงการ 
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3.4 รายละเอียดอุปกรณเครื่องมือ วัสดุท่ีใชทดลอง 

         ในการดําเนินโครงการจําเปนตองใชอุปกรณ เครื่องมือ วัสดุท่ีใชทดลอง ซ่ึงผูดําเนินโครงการได

วางแผนและเตรียมการในเรื่องของอุปกรณ เครื่องมือ วัสดุท่ีใชทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

         3.4.1 อุปกรณ เครื่องมือ วัสดุท่ีใชระหวางการดําเนินโครงการ 

1) เหล็กเสน    4 เสน 

2) เหล็กกลอง    2 ทอน 
3) มอเตอร    1 ตัว 

4) สายไฟ    1 เมตร 

5) ตัวปรับความเร็ว   1 ชุด 

6) แผนกระดานไมกลม   1 แผน 

7) พรหมรองไม    1 ชุด 

8) เชือก     1 มัด 

3.5 วิธีการดําเนินโครงการ 

 3.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การดําเนินการในข้ันตอนนี้ จะเริ่มจาการวางแผนหาโครงสราง การจัดหาวัสดุและอุปกรณ

รวมถึงการสรางอุปกรณจานวิ่งไก จากนั้นทําการหาวิธีคิดคนศึกษาหาความรู และสถานท่ีท่ีสะดวก

เหมาะสมใชในการดําเนินการ เตรียมวัสดุอุปกรณท่ีใชในระหวางดําเนินการสรางอุปกรณจานวิ่งไก 

สุดทายทําการตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณท่ีใชในระหวางดําเนินโครงการ 

 3.5.2 การดําเนินงาน 

 ในข้ันตอนนี้จะเริ่มการทําการอุปกรณจานวิ่งไก โดยสรางข้ึนมาเพ่ือประหยัดเวลาสําหรับการ

นําไกไปออกกําลังกาย และไกสามารถออกกําลังกายไดสมํ่าเสมอ รวมถึงการใชงานจานวิ่งไกสะดวก

และใชงานไดงาย 
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3.6 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

3.6.1 ตัดเหล็กเพ่ือทําขาตั้งตัดเหล็ก 300มิล 4 ทอนและตัดเหล็ก 1,200 มิล 2 ทอนและเอา

มาเชื่อมเพ่ือทําเปนท่ีตั้ง ติดตั้งมูเลยจัดวางมอเตอรเพ่ือทดลอง ทําฐานวิ่งตัดเหล็กกลอง4 ทอนขนาด 

500 มิลทําเปนสี่มุมเอาไววางถาดตัดเหล็กเพลาเพ่ือดาม จักการทําสีเพ่ือใหสวยงามจัดวางถาดวิ่งและ

ปูพรม 

3.6.2 วัดเหล็กเพลา ขนาด ยาว 120 ซม.6 เสน แลวใชไฟเบอตัด จากนั้นรูปคมดวยเครื่อง

เจียร แลวนํามาเชื่อมติดกับขาตั้ง จากนั้นวัดเหล็กเสนเพลา เพ่ือนํามาทําเปนโครงขางบน 6 เสน ยาว 

120 ซม.  จากนั้นดัดใหไดองศาตามท่ีตองการแลวก็เชื่อมกับโครงท่ีเชื่อมไวรอบแรก 

3.6.3 ทาสีโครงท้ังหมด 

3.6.4 นําไมมาวัด ตัดพรม แลวก็ใชแม็กยิง ใหพรมติดกับไม3.6.5 ทําการตออะแดปเตอร

แปลงไฟเขากับโมดูลรีเลย 

3.6.5 จัดวางไมลงในโครงงาน ท่ีเตรียมไว พรอมกับจางเคาจักรกรงใหดวย 

3.6.6 ติดตั้ง มอเตอรลงในโครงงาน 

3.6.7 ติดตั้งมูเล พรอมกับสายพราน 

3.6.8 ติดตั้ง พาวเวอรซัฟพราย แลวก็ตัวควบคุม ความเร็วพรอมกับ ตรวจสอบงานวาพรอม

ใชงาน 
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บทท่ี4 

ผลการดําเนินโครงการ 

การคนควาครั้งนี้ผูรายงานกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือหาความพึงพอใจของอุปกรณจานวิ่งไกท่ี

สรางข้ึนผูรายงานไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ีสรางข้ึนมี ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาใชสัญลักษณ ดังนี้ 

 N แทน จํานวนของกลุมเปาหมาย 

 X แทน คะแนนเฉลี่ย 

 S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณจานว่ิงไก 

 การศึกษาคนควาในข้ันตอนนี้ เพ่ือหาประสิทธิภาพของอุปกรณจานวิ่งไก 

 4.2.1 การหาประสิทธิภาพความสอดคลองของอุปกรณจานวิ่งไกท่ีสรางข้ึน ผูวิจัยไดทํา

วิเคราะหขอมูลการหาประสิทธิภาพความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ ดังตารางท่ี 4.1 ประสิทธิภาพ

ความสอดคลองของอุปกรณจานวิ่งไก 

4.3 ความพึงพอใจของอุปกรณจานว่ิงไก 

 กลุมความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํานวน 10 คน ดังตารางท่ี 4.2 ซ่ึง

คะแนนระดับความพึงพอใจของแบบสอบถามมี 5 ระดับ ไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของ

คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจแตขอดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49  ระดับความพึงพอใจนอย 

 คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49  ระดับความพึงพอใจมาก 

 คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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รายการ 

ความเห็นของผูเช่ียวชาญ 

1 2 3 คาเฉลี่ย 

1.ดานโครงสราง     

    1.1 ความสวยงาม +1 0 +1 0.67 

    1.2 ความกะทัดรัด +1 +1 +1 1 

    1.3 ความแข็งแรงทนทาน +1 +1 +1 1 

2.ดานการออกแบบ     

    2.1 กลไกการทํางาน +1 +1 +1 1 

    2.2 การติดตั้งอุปกรณ +1 +1 +1 1 

    2.3 การเลือกใชอุปกรณ +1 +1 +1 1 

3.ดานการใชงาน     

    3.1 ใชงานไดงาย +1 +1 +1 1 

    3.2 ดูแลรักษาไดงาย +1 +1 +1 1 

    3.3 มีความปลอดภัยในการทํางาน +1 +1 +1 1 

รวม    8.67 

คาเฉล่ียจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน    0.96 

ตารางท่ี 4.1 ประสิทธิภาพความสอดคลองของอุปกรณจานว่ิงไก 

 

 จากตารางท่ี 4.1 ประสิทธิภาพความสอดคลองของอุปกรณจานวิ่งไกผูรายงานไดทําการ

วิเคราะห จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวาความสอดคลองมีคาเทากับ 0.96 แสดงวาอุปกรณจานวิ่งไกท่ี

สรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามจุดประสงคท่ีตั้งไว ท้ังนี้ควรปรับปรุงดานโครงสรางในเรื่องของความ

สวยงาม 
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ลําดับท่ี 

 

รายการ 

 

คาเฉล่ีย 

X 

 

 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน S.D. 

 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1 ความสวยงาม 4.3 0.64 มาก 

2 ความกะทัดรัด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3 ความแข็งแรงทนทาน 4.8 0.40 มากท่ีสุด 

4 กลไกการทํางาน 4.5 0.50 มากท่ีสุด 

5 การติดตั้งอุปกรณ 4.3 0.64 มาก 

6 การเลือกใชอุปกรณ 4.7 0.46 มากท่ีสุด 

7 ใชงานไดงาย 5.0 0.00 มากท่ีสุด 

8 ดูแลรักษางาย 4.4 0.66 มาก 

9 ใชงานไดตามวัตถุประสงค 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

10 ความตอเนื่องในการใชงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 เฉล่ีย 4.7 0.33 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 4.2 ความพึงพอใจของฝาย นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท่ีไดทําการใชงานอุปกรณจานว่ิงไก 

จํานวน 10 คน 

 จากตารางท่ี 4.2 ความพึงพอใจของกลุมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีท่ีใชงานหอุปกรณเจ

ลลางมือแบบเซนเซอรท่ีสรางข้ึนจํานวน 10 คน มีคาเฉลี่ยต่ําสุดท่ี 4.3 ในเรื่องการติดตั้งอุปกรณและ

ความสวยงาม ซ่ึงมีคาเฉลี่ยสูงสุดท่ี 5.00 ในเรื่องของความกะทัดรัด ใชงานไดงาย ใชงานไดตาม

วัตถุประสงคและความตอเนื่องในการใชงาน มีความพึงพอใจเพียง 2 ระดับ คือ “มาก” และ “มาก

ท่ีสุด” แสดงวากลุมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีความพึงพอใจตออุปกรณจานวิ่งไกอยูในระดับ

มากท่ีสุด 
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บทที5่ 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การประดิษฐอุปกรณจานวิ่งไก ทําข้ึนเพ่ือหลักการของการฟตรางกายไกและประหยัดเวลาใน

การนําไกออกกําลังกาย สรุปข้ันตอนและรายงานผลดังนี้ 

5.1 วัตถุประสงค 

          5.1.1 เพ่ือสรางอุปกรณจานวิ่งไก 

          5.1.2 เพ่ือศึกษาหลักการของการฟตไกดวยจานวิ่งไก 

          5.1.3 เพ่ือตอบสนองความตองการ 

5.2 วิธีการดําเนินการโครงการ 

5.2.1 การศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับการทําอุปกรณจานวิ่งไก ผูจัดทําไดทําการศึกษาขอมูลได

รวมพิจารณาเพ่ือกําหนดเปาหมายการสรางอุปกรณจานวิ่งไก 

5.2.2 การดําเนินงานในข้ันตอนนี้จะเริ่มการทําอุปกรณจานวิ่งไก โดยสรางข้ึนหลักการของ

การฟตรางกายไกและประหยัดเวลาในการนําไกออกกําลังกาย  

5.3 สรุปผลการดําเนินการโครงการ 

 5.3.1 การศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับการทําอุปกรณจานวิ่งไก ผูจัดทําไดทําการศึกษาขอมูล ได

รวมพิจารณาเพ่ือกําหนดเปาหมายการสรางอุปกรณจานวิ่งไก 

 5.3.2 การดําเนินงานในข้ันตอนนี้จะเริ่มการทําอุปกรณจานวิ่งไก เพ่ือหลักการของการฟต

รางกายไกและประหยัดเวลาในการนําไกออกกําลังกาย อีกท้ังศึกษาการทํางานของมอเตอรไฟฟา 

5.4 อภิปรายผล 

 การสรางอุปกรณจานวิ่งไก อภิปรายผลได ดังนี้ 

5.4.1 ประสิทธิภาพความสอดคลองของอุปกรณจานวิ่งไก ผูรายงานไดทําการวิเคราะห จาก

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวาความสอดคลองมีคาเทากับ 0.96 แสดงวาอุปกรณจานวิ่งไก ท่ีสรางข้ึนมี

ประสิทธิภาพตามจุดประสงคท่ีตั้งไว ท้ังนี้ควรปรับปรุงดานโครงสรางในเรื่องของความสวยงาม 

5.4.2 ความพึงพอใจของกลุมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีท่ีใชงานอุปกรณจานวิ่งไก ท่ี

สรางข้ึนจํานวน 10 คน มีคาเฉลี่ยต่ําสุดท่ี4.3 ในเรื่องการติดต้ังอุปกรณและความสวยงาม ซ่ึงมี

คาเฉลี่ยสูงสุดท่ี 5.00 ในเรื่องของความกะทัดรัด ใชงานไดงาย ใชงานไดตามวัตถุประสงคและความ

ตอเนื่องในการใชงาน มีความพึงพอใจเพียง 2 ระดับ คือ “มาก” และ “มากท่ีสุด” แสดงวากลุม

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมีความพึงพอใจตออุปกรณจานวิ่งไก อยูในระดับมากท่ีสุด 



17 

 

สรุปวา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํานวน 10 คน มีความพึงพอใจตออุปกรณจานวิ่งไก 

ท่ีสรางข้ึน สามารถนําไปใชงานไดตามวัตถุประสงค 

 

5.5 ขอเสนอแนะ  

 5.5.1 หากใชเพ่ือกับไกปริมาณเยอะ ควรเวนชวงสักพัก และควรทําความสะอาดทุกครั้ง เพ่ือ

ปองกันเชื้อโรคตางๆได 

 5.5.2 ถาใชไปนานๆอาจจะทําใหอุปกรณติดขัด อาจมีการแกไขใหสามารถนํากลับมาใชใหม

ไดเหมือนเดิม 
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บรรณานุกรม 

เหล็กเสนกลม https://www.thaimetallic.com (สืบคนวันท่ี29 มกราคม 2564) 

เหล็กแผน https://www.zubbsteel.com/products/-plates/ (สืบคนวันท่ี10 กุมภาพันธ 2564) 

เหล็กกลอง https://www.thaimetallic.com (สืบคนวันท่ี20 กุมภาพันธ 2564) 

มอเตอร https://industrypro.co.th/motor (สืบคนวันท่ี28 กุมภาพันธ 2564) 

สายไฟ https://www.cablegland-center.com/power-cable/ (สืบคนวันท่ี20 มีนาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaimetallic.com/
https://www.zubbsteel.com/products/-plates/
https://www.thaimetallic.com/
https://industrypro.co.th/motor
https://www.cablegland-center.com/power-cable/
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รูปภาพการสรางอุปกรณจานวิ่งไก 
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รูปภาพผนวกท่ี 1 ข้ันตอนท่ี1 ตัดเหล็กเพ่ือ

ทําขาตั้งตัดเหล็ก 300มิล 4 ทอนและตัด

เหล็ก 1,200มิล 2 ทอน 

รูปภาพผนวกท่ี 2 ข้ันตอนท่ี2 วัดเหล็กเพลา 

ขนาด ยาว 120 ซม.6 เสน แลวใชไฟเบอรตัด 

รูปภาพผนวกท่ี 3 ข้ันตอนท่ี3 ทาสีโครง

ท้ังหมด 

รูปภาพผนวกท่ี 4 ข้ันตอนท่ี4 นําไมมาวัด 

ตัดพรม แลวก็ใชแม็กยิง ใหพรมติดกับไม 
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รูปภาพผนวกท่ี 5 ข้ันตอนท่ี5 จัดวางไมลงใน

โครงงาน ท่ีเตรียมไว พรอมกับจางเคาจักร

กรงใหดวย 

รู ปภ าพผนวก ท่ี  6 ข้ั นตอน ท่ี 6  ติ ดตั้ ง 

มอเตอรลงในโครงงาน 

รูปภาพผนวกท่ี 7 ข้ันตอนท่ี7 ติดตั้งมู เล 

พรอมกับสายพราน 
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ภาคผนวก ข 

ตารางสรางอุปกรณจานวิ่งไก 17 สัปดาห 

 

 

 

 

 

 

 

 


