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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานของการพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลอืก
หอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารีหมูท่ี่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ี
มีต่อใช้งานเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที ่5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มบ้านแม่นารี หมูท่ี่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร ที่ประกอบอาชีพฉลุลายเปลือกหอยกาบจ านวน 10 คน เครื่องมือท่ีน ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
แบบสอบถามประสิทธิภาพการใช้งานและความพึงพอใจต่อการท างานวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า เฉลีย่ร้อยละ และ
ความถี ่เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ผลจากการวิจัยพบว่า 

เครื่องฉลลุายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารีหมู่ที่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร
สามารถฉลลุายเปลือกหอยกาบไดเ้ร็วกว่าแรงงานคนมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ได้ปริมาณช้ินงานเพิ่มขึ้น เปลือกหอยท่ี
ผ่านการฉลุลายมีคณุภาพที่ดี  ช่วยลดการแตกของเปลือกหอยกาบที่เกิดจากกระบวนการฉลุลาย ช่วยส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการท างาน อยู่ในระดับดมีากมีค่าเฉลีย่ ( X ) เท่ากับ 4.80 
ค าส าคัญ: การพัฒนา/เครื่องฉลุลาย/เปลือกหอยกาบ 
 

Abstract 
 The research aims to 1) to determine the efficiency of the development of a declaration 
shells machine of Ban Mae Nari, Mu 5, Tambon Na Bo Kham, Amphoe Mueang, Kamphaengphet 
2) To study the satisfaction of using clay shells from Ban Mae Naree Mu 5, Tambon Na Bo Kham, 
Amphoe Mueang, Kamphaengphet .The sample of this research was Ban Maeram Village, Moo 5, 
Tambon Na Bo Kham, Amphoe Mueang, Kamphaengphet Province The 10 shells used in this 
research were used in this research. The performance and satisfaction questionnaire was used to 
analyze data by means of percentage mean and standard deviation. using software package to 
analyze data. The results of the research. 
 Development of a declaration shells machine of  Ban Mae Nari, Mu 5, Tambon Na Bo 
Kham, Amphoe Mueang, Kamphaengphet were able to shade the clay shells 50% faster than the 
labor force. The quality of the shell is good. Reduces cracking of the clam shell caused by the 
laminate process. help increase revenue for the community. overall satisfaction with the a 
declaration shells machine was satisfactory. (4.80) level.  
Keywords: development /declaration /shells machine 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในอดีตจนถึงปัจจุบันคนไทยอยู่กับศิลปกรรมเพื่อประดับตกแต่งความสวยงามของอาคารที่เรียกว่า
สถาปัตยกรรมไทย เป็นการยกย่องเชิดชูศาสนา วรรณคดี และ ช่างเขียนจิตรกรรมนี้จะเพิ่มความส าคัญและความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมนั้นๆ ยิ่งขึ้นและลวดลายเครื่องมุก การประดับมุก เป็นงานประณีตศิลป์ที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ 

 
 

ภาพที่ 1 ลวดลายไทยท่ีติดบนเปลือกหอยกาบ 
 

ในการตกแต่งวัสดุให้สวยงามของคนไทยมาแต่โบราณ โดยใช้เปลือกหอยมุก ซึ่งมีทั้งหอยมุกทะเล และหอยมุกน้ าจดื 
น ามาฉลุเป็นลวดลายชิ้นเล็ก ๆ ประดับลงไปบนภาชนะ บานประตู หน้าต่าง ตู้ ฯลฯ โดยใช้รักสีด า เปน็ตัวเชื่อมให้
ช้ินมุก เกาะติดฝังลงไปกับภาชนะ หรือวัสดุ สีขาวแกมชมพูและความแวววาวของหอยมุก จะตัดกับสดี าของรัก ท า
ให้ภาชนะ เครื่องใช้ หรือวัตถุช้ินนั้น ๆ สวยงามมาก ภาชนะท่ีนิยมประดับมุก ได้แก่ พาน กล่อง หีบ เครื่องใช้
ส าหรับพระสงฆ์ ถาด ฯลฯ โดยเฉพาะกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
เกี่ยวข้องกับการท าสถาปัตยกรรมของประเทศไทย การประดับไม้จากเปลือกหอย ตดิตามประตู หน้าตา่งตมสถานท่ี
ทางพระพุทธศาสนา โดยการฉลุลายเปลือกหอยกาบเป็นอีกหนึ่งผลงานท่ีมีลายไทยหรือลายกระหนกอยู่ในนั้นด้วย
และผลิตภัณฑ์ช้ินนี้ยังสร้างรายไดใ้ห้กลับกลุ่มชุมชนเล็กๆใหม้ีอาชีพและรายได้เข้าสู่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง จากการ
สัมภาษณ์ปัญหาการฉลุลายของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร นายสุทธิธน
พงษ์ คะชาชัย ซึ่งเป็นผู้น าและผู้เชีย่วชาญของกลุ่มบ้านอยู่บ้านเลขท่ี 95 หมู่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า เกิดผลเสียด้านเวลาในการฉลุลายเปลือกหอยกาบมีความช้า ผลผลิตต่อวันได้น้อยไม่ทันต่อความ
ต้องการจึงท าให้การส่งช้ินงานไมท่ันต่อการสั่งซื้อตามวันเวลาที่ก าหนด 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวคิดพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ เพื่อให้ตรงต่อตามความ
ต้องการได้ปริมาณช้ินงานเพิ่มขึ้น ประหยัดเวลา เปลือกหอยที่ผ่านการฉลุลายมีคุณภาพที่ดี ช่วยลดการแตกของ
เปลือกหอยกาบที่เกิดจากกระบวนการฉลุลายทันต่อการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายและลดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต
ช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานของการพัฒนาเครื่องฉลลุายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5  
ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวดัก าแพงเพชร  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อใช้งานเครื่องฉลลุายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5        
ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวดัก าแพงเพชร 
ขอบเขตการวิจัย 

กลุ่มบ้านแม่นารีฉลุลายเปลือกหอยกาบหมู่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
ความพึงพอใจท่ีมีต่อใช้งานฉลุลายเปลือกหอยกาบ 
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กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการวิจัยการพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุม่บ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 ต าบล นาบอ่
ค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยมี 2 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของการพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ ของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 
5 ต าบล นาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

ขั้นตอนท่ี 2 หาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องฉลลุายเปลือกหอยกาบ ของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 5  
ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวดัก าแพงเพชร  

ขั้นตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของการพัฒนาเคร่ืองฉลุลายเปลือกหอยกาบ ของกลุ่มบ้านแม่นารี 
หมู่ที่ 5 ต าบล นาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

แหล่งข้อมลู ได้แก่  
 กลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 ต าบล นาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยผู้วิจัยได้จ าแนกการวิจัย
ออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อยดังน้ี 

ขั้นตอนย่อยที่ 1 การพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 ต าบล นาบ่อ
ค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ผู้วิจัยได้ล าดับขั้นตอนการพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ ดังนี ้
1. จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาเครื่องฉลลุายเปลือกหอยกาบ ผู้วิจัยได้ก าหนด 

วัสดุ- อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาโดยเน้นหลักการท างานของช้ินส่วนต่างๆ อย่างง่าย เพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ได้อย่าง
ราคาประหยัด ราคาไม่แพงและผู้สนใจสามารถพัฒนาขึ้นได้ เองโดยไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ รวมทั้ง
พยายามใช้วัสดุที่สามารถหาง่ายหรือผลิตในประเทศ และหาได้ในท้องถิ่น 

2. ออกแบบพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ จ านวน 3  รูปแบบและให้ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุง 
แก้ไขและเลือกเพียง 1 รูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญไดเ้ลือกรูปแบบท่ี 3 ซึง่พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่และความ
สะดวกต่อการใช้งาน  

3. ด าเนินการพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบโดยเริ่มจากการวัดขนาดและตัดเหล็กเพื่อ 
ท าโครงสร้างโดยมีขนาด 40X40 เซนติเมตร และยึดขาตั้งโดยมีความสูง 30 เซนติเมตร พร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อน 
 
 
 
 

ศึกษาปัญหาและความต้องการ ออกแบบและพัฒนาเครื่องฉลุ
ลายเปลือกหอยกาบ 

หาประสิทธิภาพการท างาน 

ใช้งานสร้างรายได ้

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
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ภาพที่ 2 แสดงเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ 
 

ขั้นตอนย่อยที่ 2 การหาประสิทธิภาพเครื่องฉลลุายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 
ต าบล นาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยมลี าดับดังนี ้

1. น าหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร ไปพบชาวบ้านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4  ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวนหมู่ละ 15 คน เพื่อทดลองลองประสิทธิภาพการท างานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ 

 2.  ติดตั้งและตรวจสอบการต่อสายเครื่องฉลลุายเปลือกหอยกาบใหถู้กต้องและเปิดเครื่อง 
3.  บันทึกผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบผู้วิจยัได้

ก าหนดรูปแบบบันทึกผลการหาประสิทธิภาพ การใช้งานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบโดยเลือกใช้ลวดลาย
เดียวกันคือลายกระหนกผลที่ไดด้ังนี ้
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           (ค) เตรียมเปลือกหอยกาบ     (ง) ตกแต่งเปลือกหอยกาบ 
 
 
 
 

 

                    (ก) เครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ    (ข) การใช้แรงงานคนฉลุลายเปลอืกหอยกาบ 
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(ฉ) ติดลายไทยเปลือกหอยกาบ     (ช) ลายเปลือกหอยกาบท่ีผ่านการฉลลุาย 
ภาพที่ 3 แสดงการหาประสิทธิภาพการท างานเครื่องฉลลุายเปลือกหอยกาบ 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสทิธิภาพการใช้งานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบที่พัฒนากับแบบเดิม 

ครั้งท่ี การใช้เครื่องฉลลุายเปลือกหอยกาบ การใช้แรงงานคนฉลุลายเปลือกหอยกาบ 
 ช้ิน/วัน ช้ิน/วัน 
1 35 29 
2 38 27 
3 42 27 
4 44 28 
5 46 28 

 
จากตารางที่1 ผลการการหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบจะมีความรวดเร็ว

กว่าแบบเดิมหรือใช้แรงงานคนมาก สามารถปรับความเร็วรอบของใบเลื่อยในการฉลุเปลือกหอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความแม่นย า ลดปริมาณการแตกหักของเปลือกหอยเฉลี่ยมีความเร็วกว่าการใช้แรงงานคน 50 
เปอร์เซ็นต์ 

ขั้นตอนที่ 2 หาความพึงพอใจของผู้ใช้เคร่ืองฉลุลายเปลือกหอยกาบ ของกลุม่บ้านแมน่ารี หมู่ที่ 5  
ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการความพึงพอใจการใช้งานเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบด้วยแบบสอบถามดังนี ้
1. การสร้างเครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานผู้ใช้เครือ่งฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุม่

บ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร   
2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลหลังจากการใช้งานเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบด้วย

ตนเอง 
แหล่งข้อมลู ได้แก่ 

กลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 15 คน  (เลือก
แบบเจาะจง)     

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือน าเสนอให้กับผู้เช่ียวชาญเพื่อหาความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามแล้วน ามาปรับปรุงปรุงแก้แล้วจึงน ามาใช้กับกลุ่มตัวอยา่งเพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้งานเครื่องฉลุ
ลายเปลือกหอยกาบจ านวน 1 ชุด ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยก าหนด
เป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบเลือกค าตอบ 
ตอนท่ี 2 หาความพึงพอใจการใช้งานเครื่องฉลลุายเปลือกหอยกาบลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
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1. น าหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ไป

พบ 
ชาวบ้านกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 15 คน จากการทดลอง
ใช้งาน  

2. น าแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลครบถ้วนกลับคืนมาตรวจสอบความสมบรูณ์ เพื่อน ามาวิเคราะหต์าม
ขั้นตอนต่อไป  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบเลือกค าตอบวิเคราะห์ข้อมลูโดยการ
แจกแจ้งความถี่และหาค่าร้อยละแล้วน าเสนอในรปูตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนท่ี 2 การความพึงพอใจการใช้งานเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย จากความคิดเห็นของผู้ใช้งานดังน้ีดังนี้ (ส านักงานสถิติแห่งชาติและส านักงาน 
ก.พ.ร., 2551, หน้า 8) 
 4.51 - 5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสดุ 
 3.51 - 4.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 2.52 - 3.50   หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 1.00 - 1.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
เกณฑ์การแปลความหมายของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากความคดิเห็นของผู้ใช้งานดังน้ี (บุญชม ศรสีะอาด. 
(2543) 

0.00 - 1.99   หมายถึง  มีการกระจายน้อย ความคดิเห็นสอดคล้องกันมาก 
 2.00 - 2.99   หมายถึง  มีการกระจายปานกลาง ความคิดเห็นสอดคล้องกันปานกลาง 
 3.00 - 3.99   หมายถึง  มีการกระจายมาก ความคิดเห็นสอดคล้องกันน้อย 
 4.00 - 5.00   หมายถึง  มีการกระจายมากท่ีสุด ความคิดเห็นไมส่อดคล้องกัน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัได้ใช้สตูรการหาค่าเฉลี่ยและการหาค่าคา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 
 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการค านวณหาค่าทางสถิติจากการแจก
แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อประสิทธิภาพการท างานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบกลุ่มบ้านแม่นารีหมู่ที่5 
ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 15 ชุดผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการท างานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ 

ล าดับที ่ ประสิทธิภาพการท างาน 

 
ค่าเฉลี่ย

(×̅) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(SD) 

 
การแปลค่า/ 
ระดับความพึง
พอใจ 

1 ด้านความแม่นย าในการฉลุลาย 4.83 0.16 มากที่สุด 
2 ด้านวัสดุมีความคงทน 4.70 0.14 มากที่สุด 
3 ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก 4.66 0.17 มากที่สุด 
4 ด้านการท างานมีความรวดเร็ว 4.88 0.12 มากที่สุด 
5 สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 4.84 0.17 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.80 0.15 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ที่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 

15 คน มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการท างานของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (×̅= 
4.80) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการท างานมีความรวดเร็วมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (×̅= 4.88) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.12) รองลงมา สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (×̅= 4.84) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.17) และด้านความแม่นย าในการฉลุลายค่าเฉลี่ย (×̅= 4.83) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.16) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลจาการวิจัยจากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อท่ี 1)เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของ
กลุ่มบ้านแม่นารีหมู่ที่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีความรวดเร็วกว่าแบบเดิมหรือใช้
แรงงานคนมาก สามารถปรับความเร็วรอบของใบเลื่อยในการฉลุเปลือกหอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
แม่นย า ลดปริมาณการแตกหักของเปลือกหอยเฉลี่ยมีความเร็วกว่าการใช้แรงงานคน 50 เปอร์เซ็น ต์ ดังตาราง
สรุปผล 

 
คร้ังท่ี การใช้เคร่ืองฉลุลายเปลือกหอยกาบ การใช้แรงงานคนฉลุลายเปลือกหอยกาบ 

 ชิ้น/วัน ชิ้น/วัน 
1 35 29 
2 38 27 
3 42 27 
4 44 28 
5 46 28 
ผลการวิจัยจากวตัถุประสงค์ข้อที่ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อใช้งานเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบ

ของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
การท างานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (×̅= 4.80) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.15) มีการท างานมีความรวดเร็ว 
สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย มีความแม่นย าในการฉลุลาย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี
หมู่ที่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีความรวดเร็วกว่าแบบเดิมหรือใช้แรงงานคนมาก 
สามารถปรับความเร็วรอบของใบเลื่อยในการฉลุเปลือกหอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นย า ลดปริมาณ
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การแตกหักของเปลือกหอยเฉลี่ยมีความเร็วกว่าการใช้แรงงานคน 50 เปอร์เซ็นต์ มีเหมาะสมกับการใช้งาน ลักษณะ
รูปร่างเหมาะสมกับการใช้งาน ขนาดของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบเหมาะสมกับพื้นที่ในการใช้งาน โครงสร้างมี
ความปลอดภัยในการใช้งาน มีความแข็งแรงทนทานเมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ วริทธิ์ อึ้งภากรณ์ (2546)  
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อใช้งานเครื่องฉลลุายเปลือกหอยกาบของ
กลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5 ต าบลนาบอ่ค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการ
ท างานโดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ (×̅= 4.80) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.15) มีการท างานมีความรวดเร็ว 
สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย มีความแม่นย าในการฉลุลาย พิจารณาความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกีย่วข้องพบว่ามี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของอายุวัฒน์ สว่างผล (2554).กล่าวถึงความส าคญัของการถ่ายทอดเทคโนโลยีว่าการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพน้ัน จ าเป็นต้องอาศัยการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและวิธีท่ีเหมาะสมผ่านสื่อต่าง 
ๆ เผยแพร่ไปสู่ประชาชน เพื่อกระตุ้น ให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้นและสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รบัไปปฏิบตัิได้
จริง เพื่อจะได้ประยุกต์เอาวิธีการและสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ถ่ายทอดความรู ้
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรศึกษารูปแบบด้านต่างๆ ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องฉลุลาย

เปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารีหมู่ที่ 5 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
2. ควรมีการศึกษาวัสดุอื่นที่สามารถน ามาใช้ทดแทนกันได้เพื่อลดราคาต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ต่ าลง 
3. ควรส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารีหมู่ที่ 5 ต าบล

นาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรอย่างเป็นระยะๆ เพื่อติดตามประเมินผล และน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรพัฒนาต้นแบบของเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารีหมู่ที่ 5 ต าบลนาบ่อค า 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรให้มีโครงสร้างที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปรับ
ความเร็วรอบของใบเลื่อยให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการแตกหักของเปลือกหอยกาบ 
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