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บทคัดย2อ 

 การวิจัยการพัฒนาต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; สำหรับเส้ียงปลาสวยงาม มี

วัตถุประสงค; เพ่ือสร.างระบบถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; โดยคำนึงถึงความเหมาะสม 3 ด.าน คือ ด.าน

หน.าท่ีใช.สอยและความสะดวกสบายในการใช.งาน ด.านรูปทรงความสวยงามและความแข็งแรงของโครงสร.างความ

ปลอดภัยและการบำรุงรักษา 

กลุQมประชากรตัวอยQางท่ีสัมภาษณ;เพ่ือทราบปSญหานำมาสรุปใช.ในการวิจัย คือ ผู.บริหาร, ผู.ผลิต, ผู.ใช.งานใน

พิพิธภัณฑ;สัตว;น้ำราชมงคลตรัง จำนวน 30 คน เพ่ือประเมิน วิเคราะห;โดยหาคำเฉล่ีย () และหาคQาความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) โดยผลการวิจัยสรุปวQาความคิดเห็นของผู.บริหาร, ผู.ผลิต, ผู.ใช.งานในพิพิธภัณฑ;สัตว;น้ำราชมงคลตรัง 

ผู.ประเมินการพัฒนาต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; สำหรับเส้ียงปลาสวยงามในลักษณะการ

พิจารณาแตQละด.านพบวQา มีคุณภาพในระดับมาก ท้ัง 3 ด.าน คือ ด.านหน.าท่ีใช.สอย มีคำเฉล่ียเทQากับ 4.46 และด.าน

ความปลอดภัย และการบำรุงรักษามีคQาเฉล่ียเทQากับ 4.44 และ ด.านรูปทรงความสวยงามและความแข็งแรงของ

โครงสร.าง มีคQาเฉล่ียเทQากับ 4.42 
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บทนำ 

 

  ปSจจุบันเทคโนโลยีทางการเกษตรมีความก.าวหน.ามาก โดยเฉพาะปลาสวยงามได.มีการเพาะพันธุ;

ปลาสวยงามประเภทตQาง ๆ มากมาย มีการนำมาเล้ียงเพ่ือความเพลิดเพลินและพักผQอนภายในอาคารท่ีอยูQอาศัย 

ภาชนะท่ีเล้ียงสQวนมากจะเปhนบQอปูน ตู.กระจก หรือไฟเบอร; เน่ืองจากน้ำในบQอมีปริมาณน.อยมาก เม่ือเทียบกับแหลQง

น้ำตามธรรมชาติ บรรดาของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการขับถQายของปลาท้ังซากพืชซากสัตว;ท่ีเนQาเปjkอย ไมQอาจจะถQายเทไป

ไหนได. จำตกค.างอยูQในบQอเปhนตะกอนนอนก.นอยูQบริเวณพ้ืนบQอ หริอแขวนลอยอยูQบนผิวน้ำในบQอ ของเสียเหลQาน้ันจะ

เปhนอันตรายตQอชีวิตปลา การเจริญเติบโตของปลา และการเจริญเติบโตของพรรณไม.น้ำเพราะความขุQนจะบังแสงทำ

ให.การสังเคราะห;แสงของพรรณไม.น้ำช.าลง นอกจากน้ันความขุQนของน้ำ จะเกินเปhนตะกอนจะไปเกาะตามเหงือก

ของปลา จะทำให.ปลาเปhนโรค และตายได.จึงจำเปhนท่ีต.องกำจัดให.หมด 

  การทำบQอเล้ียงปลาภายในบ.านพักอาศัย หรือพิพิธภัณฑ;สัตว;น้ำตQาง ๆ จำต.องมีระบบกรองน้ำเสียของปลา

ด.าย แตQกระบวนการทำบQอกรองเปhนการทำท่ียุQงยากและต.องเปhนผู.เช่ียวชาญในการเดินระบบกรอง เอาไว.ลQวงหน.า 

และเปhนเร่ืองท่ียากสำหรับผู.ท่ีจะเล้ียง และอีกประการหน่ึงการสร.างบQอกรองลงพ้ืนจะต.องใช.พ้ืนท่ี 1/3 สQวนของบQอ

เล้ียง จำต.องใช.พ้ืนท่ีเยอะและอาจทำให.บริเวณน้ันไมQสวยงาม การออกแบบและพัฒนาระบบกรองน้ี จะเปhนระบบ

กรองท่ีสามารถย.าย สะดวกในการติตต้ัง และท่ีสำคัญจะมีระบบในการล.างกรองโดยส่ังการทำงานผQานมือถือ หรือจะ

ส่ังทำความสะอาดกรองหน.าเคร่ืองได.  ลดข้ันตอนในการล.างบQอกรองได.มาก 

   สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล.อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

ตรัง เปhนหนQวยงานหน่ึงท่ีมีพันธกิจเก่ียวกับการเพาะเล้ียงสัตว;น้ำในพิพิธภัณฑ;สัตว;น้ำราชมงคลตรัง จำได.นำ

แนวความคิดจะสร.างและพัฒนาต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; สำหรับเส้ียงปลาสวยงาม โดยนำ

เทคโนโลยีสมัยใหมQมาใช.ในการควบคุมการทำงานของถังกรองน้ำ แบบกายภาพ โดยส่ังการทำงานผQานมือถือของ

ผู.ใช.งาน มีขนาดกะทัดรัด ติดต้ังงQาย เหมาะสำหรับเล้ียงปลาสายงาม ท้ังในพิพิธภัณฑ;สัตว;น้ำและสำหรับผู.เล้ียง

ภายในท่ีพักอาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

 โครงการการพัฒนาต.นแบบถังกรองทางกายภาพแบบดรัมฟ9วเตอร;สำหรับเส้ียงปลาสวยงามน้ัน ผู.ดำเนินการวิจัย

แบQงข้ันตอนการดำเนินงานวิจัยดังน้ี 

 1. ประชากร/กลุQมตัวอยQาง 

 2. วิธีการสร.างเคร่ืองมือในการวิจัย 

 3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 4. การเก็บรวบรวมข.อมูล 

 5. การวิเคราะห;ข.อมูล 

 6. การออกแบบ 

 7. การพัฒนาเคร่ืองกรอง แบบกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; 

 8. การประเมิน และทดสอบ 

 9. สถิติทีใช.ในการวิจัย  

 

1. ประชากรและกลุ-มตัวอย-าง 

 ประชากรท่ีใช.ในการวิจัยการพัฒนาต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; สำหรับเส้ียงปลาสวยงาม 

  - ผู.บริหาร   2  คน 

  - ผู.ผลิต   2  คน 

  - ผู.ใช.งาน   26  คน  

 

 โดยผู.ศึกษาคัดเลือกกลุQมตัวอยQางดังน้ันวิธีสุQมตัวอยQาง (sample random sampling) จากการกำหนด 

กลุQมตัวอยQางจากตาราวสำเร็จรูปของ krejcie and morgan จำนวน 30 คน 

 

ขอบเขตของการทดสอบ 

 - ขนาดบQอเล้ียงปลาท่ีเหมาะสมกับระบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; สำหรับเส้ียงปลา 

สวยงาม อยูQท่ีขนาดบQอประมาณ 3x4 เมตร 

 

2. เคร่ืองมือในการวิจัย 

โครงการการพัฒนาต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; สำหรับเส้ียงปลาสวยงาม เลือกใช.เครืองมือในการวิจัย 

3.2.1 แบบประเมินหาการพัฒนาเคร่ือง 

 - ด.านหน.าท่ีใช.สอยและความสะดวก 

 -  ด.านปลอดภัย และบำรุงรักษา  

 - ด.านรูปแบบความงาม และโครงสร.าง 

 



 

 

 

3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถาม และประเมินคุณภาพกQอนการนำไปใช.ด.วยการหาความ 

เท่ียงตรงของเคร่ืองมือ ดังน้ี 

3.1.1 การหาความเท่ียงตรง (validity) 

3.1.2 นำแบบสอบถามหลังจากการท่ีมีการแก.ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู.ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาเพ่ือแก.ไข

ปรับปรุงให.เหมาะสมสอดคล.องกับวัตุประสงค;การวิจัย 

 

4. การเก็บรวบรวมขIอมูล 

การเก็บรวบรวมข.อมูลน้ัน ผู.วิจัยได.ทำการสำรวจและเก็บข.อมูลโดยแบQงประเภทได.ดังน้ี 

4.1.1 ศึกษาเร่ืองการออกแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; ประกอบด.วย ด.านหน.าท่ีใช. 

สอยและความสะดวก ด.านปลอดภัย และบำรุงรักษา และด.านรูปแบบความงาม และโครงสร.าง 

 

5.  การวิเคราะหMขIอมูล 

ผู.วิจัยได.ทำการวิเคราะห;ข.อมูล ลำดับความสำคัญ เพ่ือเปhนการนำประเมินคQาและวิเคราะห;ในการกำหนดเน้ือหาให.เหมาสม

กับโครงการการพัฒนาต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; สำหรับเส้ียงปลาสวยงาม สามารถแบQงได.เปhนหัวข.อ 

ดังน้ี 

5.1.1 การวิเคราะห;ข.อมูลจากแบบสัมภาษณ;เชิงตรรกะวิทยา 

5.1.2 การวิเคราะห;ข.อมูลจากแบบประเมินหาปรพสิทธิภาพด.วยคQาร.อยละคQาเฉล่ีย คQาเบ่ียงเบนมาตารฐานและ x2  

TEST (CHL -SQUARE)  

 

5. การออกแบบ 

6.1.1 ออกแบบโดยคำนึงถึงด.านตQาง ๆ ดังน้ี ด.านหน.าท่ีใช.สอยและความสะดวก ด.านปลอดภัยและบำรุงรักษา และ

ด.านรูปแบบความงาม และโครงสร.าง 

 

7. การพัฒนาเคร่ืองกรอง แบบกายภาพ แบบดรัมฟQวเตอรM 

 จากการดำเนินงานโดยใช.ขบวนการแก.ปSญหาท่ีถูกระบุโดยผู.ประสบปSญหาจากการใช.ระบบกรองตQางๆ มาสรุป

ทำให.ได.ขอบเขตในการออกแบบพัฒนาต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; สำหรับเส้ียงปลาสวยงาม โดย

กำหนดแบบสอบถามและประเมินผลโดยผู.เช่ียวชาญดังน้ี 

ด.านรูปแบบของการพัฒนาต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; สำหรับเส้ียงปลาสวยงาม  

สามารถกรองน้ำ กำจัดส่ิงปฏิกูล ตะกอนแขวนวอยงQาย และสะดวกในการใช.กระบวนการทำงานและโครงสร.างท่ีไมQยุQงยาก 

เหมาะสมกับการใช.งาน รูปทรงและสีสัน เหมาะสมด.านหน.าท่ีการใช.งงานและด.านความปลอกภัย 

8. การประเมิน และทดสอบ 

8.1 การประเมินคุณภาพการพัฒนาต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร;  

สำหรับเส้ียงปลาสวยงาม 



 

 

 

9. สถิติทีใชIในการวิจัย 

9.1 ผู.วิจัยนำข.อมูลท่ีได.จากการสำรวจแบบสอบถามมาวิเคราะห;ด.วยคอมพิวเตอร;โดยใช.โปรแกรมสำเร็จรูปในการ

วิเคราะห;ข.อมูล โดยใช.สูตรของคQาระดับความคิดเห็น ดังน้ี 

  เกณฑ;เฉล่ีย ระหวQาง 4.50 – 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 

  เกณฑ;เฉล่ีย ระหวQาง 3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก 

  เกณฑ;เฉล่ีย ระหวQาง 2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 

  เกณฑ;เฉล่ีย ระหวQาง 1.50 – 2.49 หมายถึง  น.อย 

  เกณฑ;เฉล่ีย ระหวQาง 1.00 – 1.49 หมายถึง  น.อยท่ีสุด 

    - คQาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 

    - คQาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    - สถิติทดสอบสมมติฐานแบบนามบัญญัติใช. Chi – Square 

 

ผลและการวิจัย 
 โครงการการพัฒนาต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; สำหรับเส้ียงปลาสวยงาม วัตถุประสงค;

ของการวิจัยเพ่ือศึกษาพัฒนาต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; สำหรับเส้ียงปลาสวยงาม ท่ีเหมาะสม

กับการใช.เคร่ืองกรองระบบตQาง ๆ ผู.วิจัยได.ดำเนินการตามช้ันตอนตQาง ๆ และนำเสนอการวิเคราะห;ข.อมูลดังน้ี 

 1 ผลสรุปการวิเคราะห;จากการประเมินคุณภาพโดยผู.ทรงคุณวุฒิ 

 2 คุณภาพด.านหน.าท่ีใช.สอย 

 3 คุณภาพด.านรูปทรง ความสวยงาม ความแข็งแรง 

 4 คุณภาพด.านความปลQอดภัยและบำรุงรักษา 

 

 1 ผลสรุปวิเคราะห;คุณภาพด.านหน.าท่ีใช.สอยและความสะดวกสบายในการใช.เคร่ืองต.นแบบ ถังกรองทาง

กายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; สำหรับเส้ียงปลาสวยงาม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูQในระดับมาก (คQาเฉล่ีย = 

4.46, S.D. = 0.51) เม่ือจำแนกเปhนรายข.อ พบวQา รูปแบบตัวถังกรอง เหมาะสมกับการติดต้ังและการขนย.าย 

(คQาเฉล่ีย = 4.33, S.D. = 0.57) ขนาดตัวถังกรอง เหมาะสมกับการติดต้ังและการขนย.าย (คQาเฉล่ีย = 4.66, S.D. = 

0.57) ความสะดวกในการเปล่ียนและประกอบวัสดุกรอง (คQาเฉล่ีย = 4.66, S.D. = 0.57) ความสะดวกในการถอด

ประกอบตัวถังกรอง (คQาเฉล่ีย = 4.66, S.D. = 0.57)  และวัสดุถังกรองเหมาะสม (คQาเฉล่ีย = 4.56, S.D. =0.57) 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคQาเฉล่ีย คุณภาพด.านหน.าท่ีใช.สอย 

รายการพัฒนา ค-าเฉล่ีย 
ส-วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1. รูปแบบตัวถังกรอง เหมาะสมกับการติดต้ังและการขน

ย.าย 
4.33 0.57 มาก 

2. ขนาดตัวถังกรอง เหมาะสมกับการติดต้ังและการขนย.าย 4.66 0.57 มากท่ีสุด 



 

 

 

3. ความสะดวกในการเปล่ียนและประกอบวัสดุกรอง  4.66 0.57 มากท่ีสุด 

4. ความสะดวกในการถอดประกอบตัวถังกรอง 

5. วัสดุถังกรองเหมาะสม 

4.66 

4.66 

0.57 

0.57 

มากท่ีสุด 

มาก  
ค-าเฉล่ีย  4.46 0.51 มาก 

 

2  คุณภาพดIานรูปทรง ความสวยงาม ความแข็งแรง 

 โดยภาพรวมผู.ใช.มีความพึงพอใจอยูQในระดับมาก (คQาเฉล่ีย =4.42, S.D. =0.57) เม่ือจำแนกเปhนรายข.อ พบวQา 

ความงามของรูปทรงเหมาะสมกับการใช. (คQาเฉล่ีย = 4.66, S.D. = 0.57) สีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ; (คQาเฉล่ีย= 4.66,  

S.D. = 0.57) การเลือกใช.วัสดุเหมาะสมกับสภาพการใช.งานในบQอ (คQาเฉล่ีย= 4.33, S.D. = 0.57) ลักษณะการถอด

ประกอบของผลิตภัณฑ; (คQาเฉล่ีย= 4.33, S.D. = 0.57) ความแข็งแรงของโครางสร.าง (คQาเฉล่ีย= 4.66, S.D. = 

0.57) ลักษณะการนำเสนอผลงานประเภทสองมิติ (คQาเฉล่ีย= 4, S.D. = 0)  และความสะดวกในการดูแลรักษา 

(คQาเฉล่ีย= 4.33, S.D. = 0.57)    

 

ตารางท่ี 2 แสดงคQาเฉล่ีย คุณภาพด.านรูปทรง ความสวยงาม ความแข็งแรง 

รายการพัฒนา ค-าเฉล่ีย 
ส-วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1.ความงามของรูปทรงเหมาะสมกับการใช. 4.66 0.57 มากท่ีสุด 

2.สีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ; 4.66 0.57 มากท่ีสุด 

3.การเลือกใช.วัสดุเหมาะสมกับสภาพการใช.งานในบQอ 4.33 0.57 มาก 

4.ลักษณะการถอดประกอบของผลิตภัณฑ;  4.33 0.57 มาก 

5.ความแข็งแรงของโครางสร.าง 4.66 0.57 มากท่ีสุด 

6.ลักษณะการนำเสนอผลงานประเภทสองมิติ 4 0 มาก 

7.ความสะดวกในการดูแลรักษา 4.33 0.57 มาก 

ค-าเฉล่ีย  4.42 0.50 มาก 

 

3  คุณภาพดIานความปล-อดภัยและบำรุงรักษา 

โดยภาพรวมผู.ใช.มีความพึงพอใจอยูQในระดับมาก (คQาเฉล่ีย = 4.44, S.D. = 0.51) 

เม่ือจำแนกเปhนรายข.อ พบวQา การทำงานของเคร่ืองเหมาะสมกับโครงสร.าง (คQาเฉล่ีย = 4.66,S.D. = 0.57) อุปกรณ;

ไฟฟ�ามีความปลอดภัย (คQาเฉล่ีย = 4,     S.D. = 0) การเคล่ือนย.ายและการติดต้ังมีความปลอดภัย (คQาเฉล่ีย =4.66, 

S.D. = 0.57) การล.างทำความสะอาดมีความปลอดภัย (คQาเฉล่ีย =4.66, S.D.=0.57) วัสดุท่ีใช.มีความปลอดภัย  

(คQาเฉล่ีย =4.66, S.D. =0.57) และการดูแลรักษามีความสะดวก (คQาเฉล่ีย = 4, S.D. = 0.) 

 

 

 



 

 

 

ตารางท่ี 3 แสดงคQาเฉล่ีย คุณภาพด.านความปลอดภัยและบำรุงรักษา 

รายการพัฒนา ค-าเฉล่ีย 
ส-วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1.การทำงานของเคร่ืองเหมาะสมกับโครงสร.าง 4.66 0.57 มากท่ีสุด 

2.อุปกรณ;ไฟฟ�ามีความปลอดภัย 4 0 มาก 

3.การเคล่ือนย.ายและการติดต้ังมีความปลอดภัย 4.66 0.57 มากท่ีสุด 

4.การล.างทำความสะอาดมีความปลอดภัย 4.66 0.57 มากท่ีสุด 

5.วัสดุท่ีใช.มีความปลอดภัย 4.66 0.57 มากท่ีสุด 

6.การดูแลรักษามีความสะดวก 4 0 มาก 

ค-าเฉล่ีย  4.44 0.51 มาก 

 

4  แสดงคุณภาพท้ัง 3 ดIาน 

โดยภาพรวมผู.ใช.มีความพึงพอใจคุณภาพท้ัง 3 ด.านอยูQในระดับมาก (คQาเฉล่ีย = 4.44, S.D. = 0.02) 

เม่ือจำแนกเปhนรายข.อ พบวQา คุณภาพด.านหน.าท่ีใช.สอย (คQาเฉล่ีย = 4.66,S.D. = 0.51) คุณภาพด.านรูปทรง ความ

สวยงาม ความแข็งแรง (คQาเฉล่ีย = 4.42,     S.D. = 0.50) และคุณภาพด.านความปลQอดภัยและบำรุงรักษา 

(คQาเฉล่ีย = 4.44, S.D. = 0.51) 

 

ตารางท่ี 4 แสดงคQาเฉล่ีย คุณภาพท้ัง 3 ด.าน 

รายการพัฒนา ค-าเฉล่ีย 
ส-วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1.คุณภาพด.านหน.าท่ีใช.สอย 4.66 0.51 มาก 

2.คุณภาพด.านรูปทรง ความสวยงาม ความแข็งแรง 4.42 0.50 มาก 

3.คุณภาพด.านความปลQอดภัยและบำรุงรักษา 4.44 0.51 มาก 

ค-าเฉล่ีย  4.44 0.02 มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิเคราะห;ข.อมูลจากแบบประเมินดังน้ี 

 1. การวิเคราะห;ข.อมูลจากแบบประเมินคุณภาพด.านหน.าท่ีใช.สอย โดย ผู.เช่ียวชาญผู.ในเกณฑ;ท่ีมาก มี

คQาเฉล่ียเทQากับ 4.46 

 2. การวิเคราะห;ข.อมูลจากแบบประเมินคุณภาพด.านรูปทรงความสวยงามและความแข็งแรง โดย

ผู.เช่ียวชาญอยูQในเกณฑ;มากมีคQาเฉล่ียเทQากับ 4.42 

 3. การวิเคราะห;ข.อมูลจากแบบประเมินคุณภาพดานความปลอดภัยและบำรุงรักษาโดยผู.เช่ียวซาญ อยูQใน

เกณฑ;มากมีคQาเฉล่ียเทQากับ 4.44 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนาต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; สำหรับเส้ียงปลา

สวยงาม ผู.วิจัยได.นำประเด็นท่ีสำคัญของการวิจัยสามารถอภิปรายผลได.ดังน้ี 

 1 คุณภาพเคร่ืองกรองน้ำสำหรับบQอเล้ียงปลาสวยงามท่ีพัฒนาข้ึนใหมQผู.เช่ียวชาญทางด.านออกแบบ

ผลิตภัณฑ;ประเมินคุณภาพเคร่ืองกรองน้ำท่ีพัฒนาข้ึนใหมQในภาพรวมอยูQในระดับคุณภาพดีมาก มีคQาเฉล่ียรวมเทQากับ 

0.44  

 เม่ือพิจารณาเปhนรายด.านพบวQามีคุณภาพมากท้ัง 3 ด.าน คือ ด.านหน.าท่ีใช.สอย มีคQาเฉล่ียเทQากับ 4.46 

และด.านความปลอดภัย และการบำรุงรักษามีคQาเฉล่ียเทQากับ 4.44 และ ด.านรูปทรงความสวยงามและความแข็งแรง 

มีคQาเฉล่ียเทQากับ 4.42 ท้ังน้ีเปhนเพราะผลิตภัณฑ;มีหน.าท่ีใช.สอยในการกรองท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย ความ

สะดวกสบายในการใช. ความสวยงามและบำรุงรักษางQาย ซ่ึงสอดคล.องกับงานวิจัยและกรอบแนวคิดดังน้ี 

 ธีรชัย สุขสด (2544 : 88) กลQาววQา หลักการออกแบบผลิตภัณฑ;เกณฑ;ในการกำหนดคุณสมบัติท่ี

ผลิตภัณฑ;ท่ีดีวQามีองค;ประกอบท่ีดีต.องคำนึงถึงหัวข.อสำคัญ 3 ประการคือ 

 1. หน.าท่ีใช.สอยและความสะดวกสบายในการใช.งาน 

 2. รูปทรง ความสวยงามและความแข็งแรงของโครงสร.าง 

 3. ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา 

 ผู.เช่ียวชาญทางด.านวิศวกรรมประเมินคุณภาพเคร่ืองกรองน้ำท่ีพัฒนาข้ึนใหมQ ในภาพรวมอยูQในระดับ

คุณภาพดีมาก ท้ังน้ีเปhนเพราะผลิตภัณฑ;สามารถตอบสนองวัตถุประสงค;ให.ดีซ่ึงแสดงให.เห็นวQาการพัฒนาเคร่ืองกรอง

น้ำคำนึงถึงหลักการออกแบบเคร่ืองจักรกล ระบบไฟฟ�าเปhนองค;ประกองหลักในการกำหนดรูปรQาง ขนาดสัดสQวน 

ความแข็งแรงโครงสร.างความปลอดภัยและใช.วัสดุท่ีนำมาผลิตตามมาตรฐานท่ีใช.ภายในประเทศ (มอก.) ซ่ึง

สอดคล.องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดของ 

 วริทธ์ิ อ้ึงภากรณ;และซาญ ถนัดงาน (2540 : 13) กลQาววQาส่ิงสำคัญท่ีสุดท่ีจะต.องคำนึงถึงในการออกแบบ

เคร่ืองจักรกล คือความแข็งแรง (Stremgth) เปhนองค;ประกอบหลักในการกำหนดรูปรQางและชนาดของข้ึนสวน ความ

แข็งแรงจึงเปhนข.อพิจารณาในการออกแบบท่ีสำคัญอยQางหน่ึงและส่ิงอ่ืน ๆ อีก เชQน ระบบตQาง ๆ ของเคร่ืองจักรกล 



 

 

 

ผลิตภัณฑ; โครงสร.าง อุปกรณ; ความปลอดภัยและความเหมาะสมการเลือกใช.ช้ินสQวนท่ีนำมาประกอบเข.าด.วยกัน

จะต.องพิจารณา โดยใช.มาตรฐานภายในประเทศ (มอก) ซ่ึงอาจจะเปhนส่ิงท่ีทำให.เกิดการกระทบกระเทือนตQอการ

ออกแบบช้ินสQวนเคร่ืองหรือระบบท่ีได.ออกแบบมีความเสียหาย ไมQสามารถใช.งานได.หรือใช.งานได. ไมQถึงขีด

ความสามารถตามท่ีออกแบบไว. 

   

ข)อเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิจัยนำผลมาเปhนข.อเสนอแนะและนำไปใช.ได.ดังน้ี 

 1. การจะทำให.น้ำท่ีผQานต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; ท่ีสะอาดจนอยูQในระดับดี

สามารถให.สัตว;น้ำมีชีวิตเติบโตได. การบำรุงรักษา การทำความสะอาดระบบกรองจะไมQต.องทำบQอยคร้ัง 

 2. ส่ิงสำคัญท่ีสุดของต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; คือ การทำงานของเคร่ืองต.นแบบ

ต.องสามารถส่ังงานผQานระบบออนไลน;ได. ต.องมีระบบสำรองไฟเพ่ือลดของผิดพลาดในการส่ังงาน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัย การพัฒนาต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; สำหรับเส้ียงปลาสวยงาม ของสถาบัน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล.อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คร้ังน้ี สำเร็จลุลQวงลงได.ด.วยดี 

ผู.วิจัยขอขอบพระคุณ ผู.ชQวยศาสตราจารย;มาโนช  ขำเจริญ ตำแหนQงผู.อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล.อม 

 ขอขอบพระคุณ คุณพQอ คุณแมQ และทุกคนในครอบครัวท่ีคอยให.กำลังใจมาตลอดรวมถึงคณาจารย;นักวิจัยรุQนพ่ี 

ท่ีคอยชQวยเหลือให.กำลังใจ และแนะนำในการทำวิจัยประโยชน;ของงานวิจัยเลQมน้ีผู. วิจัยได. ต้ังใจทำงานอยQางเต็ม

ความสามารถเพ่ือเปhนประโยชน; สQวนหน่ึงตQอการนำมาพัฒนาการต.นแบบ ถังกรองทางกายภาพ แบบดรัมฟ9วเตอร; 

สำหรับเส้ียงปลาสวยงาม และแนะแนวทางในการทำวิจัยคร้ังน้ี 
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เกษม เชาว;ดี. 2532. วิทยานิพนธMโครงการออกแบบปรับปรุงเคร่ืองใหIอาหารอัตโนมัติ สำหรับปลาตูIน้ำจืด.  

 คณะครุศาสตร;จุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล.าเจ.าคุณทหารลาดกระบัง. 

ชัยวัฒน; ฑีฆวาณิช. 2549. การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองกรองน้ำสำหรับบQอเส้ียงปลา. งานวิจัย มหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 

ธนากร อ้ือมุกดากุล. 2555. การประยุกตMใชIการกรองทรายแบบเร็วและแบบชIาในการบำบัดน้ำจาก ระบบ 



 

 

 

 เพาะเล้ียงสัตวMน้ำ. วิทยานิพนธ;ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล.อม คณะวิศวกรรมศาสตร;    

จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย.  

ปกฉัตร ชูติวิศุทธ์ิ. 2552. ประสิทธิภาพของระบบกรองแบบแบ-งส-วนในการแยกจุลสาหร-ายและ อนุภาค 

 สารแขวนลอยเพ่ือควบคุมคุณภาพคุณภาพน้ำในระบบเพาะเล้ียงสัตวMน้ำ. วิทยานิพนธ;ปริญญา   

 มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล.อม คณะวิศวกรรมศาสตร; จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย. 

ปSญญา โพธ์ิฐิติรัตน;. เทคนิคการเล้ียงปลาและเพาะพันธMปลาสวยงาม คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม.  

 สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร;จันทรเกษม. 
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