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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือสร้างเคร่ืองทดสอบความลา้ตวั

ของวสัดุแบบหมุนดดัปลายอิสระและหาประสิทธิภาพเคร่ืองท่ีสร้างข้ึน  
โดยเปรียบเทียบกบัเคร่ืองท่ีไดม้าตรฐานจากต่างประเทศ เคร่ืองทดสอบ
ความลา้ตวัของวสัดุแบบหมุนดดัปลายอิสระท่ีสร้างข้ึน เป็นเคร่ืองท่ีมี
ขนาดกะทดัรัดใชตุ้ม้น ้าหนกัเป็นภาระแรงในการทดสอบ สามารถ
ทดสอบแรงกระท าช่วง 50–300 นิวตนั (N) ใชม้อเตอร์เป็นตวัส่งก าลงั
ขนาด 1 HP ความเร็วรอบ 2,800 รอบ/นาที โดยเร่ิมจากการกดปุ่ ม Start 
เพ่ือปลดน ้าหนกัท่ีส่งก าลงัให้ช้ินงาน พร้อมท าการนบัของ Sensor ในการ
ตรวจจบัรอบการขาดของวสัดุท่ีท  าการทดสอบ การหาประสิทธิภาพ
เคร่ืองทดสอบความลา้ตวัของวสัดุ แบบหมุนดดัปลายอิสระท่ีสร้างข้ึนมา  
โดยใชเ้พลาเหลก็กลา้  ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 8  มิลลิเมตร ตาม
มาตรฐานของเคร่ืองทดสอบความลา้ตวัของวสัดุ แบบหมุนดดัปลาย
อิสระ จ านวน 1 0  ช้ิน และทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองทดสอบ
ความลา้ตวัของวสัดุ แบบหมุนดดัปลายอิสระท่ีไดม้าตรฐาน จ านวน 1 0 
ช้ิน โดยใชแ้รงกระท า 150 N ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ M i n i t a b  ท่ีระดบันยัส าคญั 0 . 0 5 
พบวา่ค่าท่ีไดจ้ากการทดลองเคร่ืองทดสอบความลา้ตวัของวสัดุแบบหมุน
ดดัปลายอิสระท่ีท าสร้างข้ึน ไม่มีความแตกต่างกบัเคร่ืองท่ีไดม้าตรฐาน
จากต่างประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงค่าทั้งหมดอยูใ่นขอบเขตท่ี
ก าหนดไว ้  สรุปไดว้า่เคร่ืองทดสอบความลา้ตวัของวสัดุแบบหมุนดดั
ปลายอิสระท่ีท าสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัเคร่ืองทดสอบความ
ลา้ตวัของวสัดุแบบหมุนดดัปลายอิสระท่ีไดม้าตรฐานจากต่างประเทศ 

 
ค าส าคญั: การทดสอบความลา้, การทดสอบสมมติฐาน 
 

Abstract 
The purpose of this research was to construct the rotating 

bending fatigue testing machine for metal material to find out the built-
in machine performance and compare it with machines that meet 
international standards.  The machine built into a compact machine 
using weight knob for a heavy load in testing. It can test the force range 

50-300 Newton (N) , the motor is a 1 HP transmitter with a speed of 
2,800 rpm.  Start by pressing the Start button to release the weight that 
sends power to the workpiece and attend a sensor counting is available 
to detect the lack of testing material. For the efficiency performance of 
the machine uses 10 piece steel shafts, diameter of 8 mm according to 
the standard of the material fatigue tester by independent end bend 
rotation.  For testing to compare with the test international standard 
machine also uses 10 piece steel shafts, using force 150 N.   For the 
analysis to test statistical hypothesis with the Minitab computer 
program at the significance level of 0.05, it was found that the values 
obtained from be made the rotating bending fatigue testing machine for 
metal material, there is no difference with standard machines from  
statistically significant.  All values are within the set limits.  In 
conclusion, the machine was created to be as effective as the 
international standard machine. 

 
Keywords:  fatigue testing, hypothesis testing 

 
1. บทน า 
 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ท่ี
ผลิตช้ินส่วนของหลายผลิตภณัฑข้ึ์นมาหรือช้ินส่วนทางอุตสาหกรรม ซ่ึง
ใช้โลหะเป็นวตัถุดิบส าคญั ดังนั้นคุณสมบติัหรือส่วนผสมในโลหะท่ี
น ามาใช้ประกอบนั้ นส าคัญมาก เพ่ือให้ได้คุณสมบัติท่ีตรงตามความ
ต้องการ จึงจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องมีการทดสอบความแข็งแรงหรือ
ความคงทนของช้ิน ส่วนนั้ นๆ  ก่อนน าไปประกอบ ช้ิน ส่วนทาง
อุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป ซ่ึงในการทดสอบวสัดุของช้ินส่วนมีหลายแบบ
หลายชนิด หน่ึงในการทดสอบวสัดุของช้ินส่วนนั้นๆ คือ การทดสอบ
ความล้าตวัของวสัดุ โดยจะใช้เคร่ืองทดสอบความล้าตวัแบบหมุนดัด
ปลายอิสระ ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการผลิตใช้ข้ึนเองในประเทศ  จ  าเป็นท่ี
ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศทั้งหมด  และมีราคาค่อนขา้งสูง 
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ดงันั้นคณะผูจ้ดัท  าจึงมีแนวความคิดท่ีจะท าการศึกษาและสร้าง
เคร่ืองทดสอบความล้าตวัแบบหมุนดัดปลายอิสระ โดยจะต้องให้ได้
มาตรฐานและคุณภาพท่ีทดัเทียมกบัเคร่ืองท่ีผลิตจากต่างประเทศ  และ
เป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล 

 

2. การออกแบบและสร้างเคร่ืองทดสอบความล้า 
การสร้างเคร่ืองทดสอบความลา้ตวัของวสัดุ แบบหมุนดดัปลาย

อิสระ มีขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ มากมาย อีกทั้งตอ้งค  านึงถึงความ
ปลอดภยัตลอดการพฒันาเคร่ืองรวมทั้งการใช้งานจริง จึงจ าเป็นตอ้งมี
การวางแผนการท างานอย่างรอบคอบและรัดกุม  โดยผู ้วิจยัได้ศึกษา
ขอ้มูลของเคร่ืองทดสอบความลา้ตวัของวสัดุ แบบหมุนดดัปลายอิสระ ท่ี
ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ  ซ่ึงใช้งานในสถานศึกษา นอกจากนั้นยงั
ศึกษาขอ้มูลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและ
สร้างเคร่ือง 

ในการออกแบบเคร่ืองทดสอบความลา้ตวัของวสัดุ แบบหมุน
ดดัปลายอิสระสร้างข้ึนเพ่ือใชง้านจริงในการท าการทดสอบความลา้ตวั
ของวสัดุต่างๆ มีขอ้ท่ีพิจารณาดงัน้ี 1. ช้ินส่วนประกอบหลกัของเคร่ือง 
ประกอบดว้ยส่วนส าคญัดงัน้ี คือ โครงสร้างเคร่ือง , วงจรควบคุม, ระบบ
ส่งก าลงั และชุดถ่วงน ้าหนกั 2. เป็นเคร่ืองท่ีใชง้านไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น  
3. เคร่ืองท างานเป็นระบบ โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชง้าน 4.
สร้างข้ึนเพ่ือใชใ้นการทดสอบความลา้ตวัของวสัดุในห้องทดลองของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
ตารางท่ี 1  ตารางค่าแรงเคน้สลบั ค่า Torque และก าลงัมอเตอร์ 
 
ค่ าแ ร ง เค้น ดั ด ส ลั บ ท่ี
กระท ากบัช้ินงานทดสอบ 

ค่า Torque ค านวณหาก าลงัมอเตอร์ 

 1.2 Nm 351.86 W หรือ 0.351 kW 
 
 น าค่าท่ีไดจ้ากการค านวณในตารางท่ี 1 ไปเป็นขอ้ก าหนดใน
การออกแบบสร้างเคร่ืองทดสอบความลา้ 
 

 
 

รูปท่ี 1 แนวทางโครงสร้างเคร่ืองทดสอบความลา้ท่ีออกแบบ 
 

 จากรูปท่ี 1 เคร่ืองทดสอบความลา้ประกอบไปดว้ย 1.ขนาดของ
เคร่ืองทดสอบ 500x700x830 mm โดยใช้วสัดุเหล็กกล่องขนาด 2x2 น้ิว
เป็นขาเคร่ืองทดสอบและขนาดของพ้ืนโต๊ะทดสอบ 800x600x10 mm 2.
มอเตอร์มีก าลงัท่ี 75 kW หรือ 1 แรงม้าและเพลาส่งก าลัง 3.Sensor นับ
รอบมอเตอร์ 4.ชุดถ่วงน ้ าหนักพร้อมลิมิตสวิตซ์ 5.ตุม้น ้ าหนกัท่ีสามารถ
ใช้ในการทดสอบมีขนาด 100 N, 50 N, 20 N, 10 N, 5 N รวมทั้งส้ินมีตุม้
น ้าหนกัทั้งหมดจ านวน 8 ตวั 6.แม่แรงไฟฟ้า 7.ตูไ้ฟฟ้า 8.ชุดกล่องควบคุม
ไฟฟ้า 9.กล่องเก็บอุปกรณ์ 10.ตะแกรงส าหรับครอบขณะท าการทดสอบ 
การเตรียมช้ินงานในการทดสอบ 
 

 

 
 

รูปท่ี 2 ขนาดช้ินงานในการทดสอบ 
 

ระบบส่งก าลัง วงจรควบคุม 

ส่วนโครงสร้าง ชุดถ่วงน ้าหนัก 
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3. ผลการวจิยั  
ขั้นตอนการทดสอบและการวิเคราะห์เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากเพราะ

เป็นส่ิงท่ีจะสามารถยืนยนัได้ถึงประสิทธิภาพการท างานของเคร่ือง
ทดสอบความลา้ตวัของวสัดุ แบบหมุนดดัปลายอิสระท่ีสร้างข้ึนวา่เป็นไป
ตามขอบเขตและวตัถุประสงคข์องการวิจยัหรือไม่ โดยขอ้มูลต่างๆ น้ีได้
จากการทดสอบปฏิบติัจริงตามขั้นตอนทุกประการ ซ่ึงรายละเอียดตาราง
การทดสอบและผลการทดสอบจะแสดงดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบเคร่ืองทดสอบความลา้ท่ีสร้างข้ึนเปรียบเทียบ

กบัเคร่ืองทดสอบความลา้ท่ีไดม้าตรฐาน  แรงกระท า 150 N  
 

  เคร่ืองทดสอบความล้าที่
สร้างขึน้ 

(จ านวนรอบที่ขาด) 

เคร่ืองทดความล้าที่ได้
มาตรฐาน 

(จ านวนรอบที่ขาด) 
1 29,099 29,378 
2 29,818 29,556 

3 29,166 28,879 

4 29,753 29,654 

5 28,986 28,566 

6 29,356 28,875 

7 28,882 29,640 
8 29,564 28,842 

9 28,891 29,426 

10 29,405 28,988 
 

3.1 ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองทดสอบความล้าของวัสดุ  
แบบหมุนดดัปลายอสิระทีส่ร้างขึน้ 

 จากตารางท่ี 2 น าข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบความล้าเพลา
เหล็กกลา้ของเคร่ืองทดสอบความลา้ของวสัดุ แบบหมุนดดัปลายอิสระท่ี
สร้างข้ึนเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบความล้าเพลา
เหล็กกลา้ของเคร่ืองทดสอบความลา้ของวสัดุ แบบหมุนดดัปลายอิสระท่ี
ได้มาตรฐาน พบว่าข้อมูลต้องใช้การทดสอบทางสถิติประเภท 2 
ประชากร ซ่ึงขอ้มูลน้ีไม่ทราบความแปรปรวนและ n  30 ก่อนท าการ
วิเคราะห์ตอ้งเลือกประเภทของการทดสอบทางสถิติโดยตอ้งพิจารณาหา
ค่า 2 2

1 2
,   เท่ากันหรือไม่ เพ่ือเลือกใช้ประเภทของ t = test โดยการ

ทดสอบแบบ F-test ผา่นโปรแกรม Minitab ดงัต่อไปน้ี 
 
 

ตั้งสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ F-test 
2 2

0 1 2
: / 1H      ค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งสองเท่ากนั 

2 2

1 1 2
: / 1H      ค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งสองไม่เท่ากนั

   
ตารางท่ี 3  แสดงผลการทดสอบทางสถิติประเภท F-test 
 

DF1 DF2 Test Statistic P-value 
9 9 0.76 0.689 

 
ค านวณหาค่าความแปรปรวนโดยโปรแกรม Minitab ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 

จากการค านวณดว้ยโปรแกรมไม่สามารถสรุปผลวิธีเดียวกบัการ
ค าน วณ ด้ ว ย มื อ ซ่ึ งโป รแก รม จะ พิ จ ารณ าจาก ค่ า  P-value เ ม่ื อ 

P-value > ( =0.05) แ ส ด งว่ า อ ยู่ ใ น พ้ื น ท่ี ย อ ม รั บ  (
0

H )ห รื อ  

P-value < (  =0.05) จะอยู่ในพ้ืนท่ีปฏิเสธ (
1

H ) ดังนั้ นจากตารางท่ี  

3 ค่ า P-value = 0.689 จะอยู่ใน พ้ืน ท่ี ยอม  (
0

H ) แสดงว่ าค่ าความ
แปรปรวนของประชากรทั้ ง 2 เท่ากัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับความ
เช่ือมั่น 95% จึงตั้ งสมมติฐานเพ่ือการทดสอบหาประสิทธิภาพเคร่ือง
ทดสอบความลา้ของวสัดุ แบบหมุนดดัปลายอิสระ 
ตั้งสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ T-test ประเภท Pooled Variance 

0
:H   เคร่ืองทดสอบความล้าของวสัดุ แบบหมุนดดัปลายอิสระท่ี

สร้างข้ึนไดม้าตรฐาน 

1 :H   เคร่ืองทดสอบความล้าของวสัดุ แบบหมุนดดัปลายอิสระท่ี
สร้างข้ึนไม่ไดม้าตรฐาน 

จากการค านวณผา่นโปรแกรม Minitab ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบทางสถิติหาประสิทธิภาพของเคร่ืองท่ีสร้างข้ึน 

เปรียบเทียบกบัเคร่ืองทดสอบความลา้ท่ีไดม้าตรฐาน 
 

เคร่ืองทดสอบ 
ความลา้ n  X  . .S D  t- test P-value 

เคร่ืองท่ีสร้างข้ึน 10 29,292 342 
0.68 0.507 

เคร่ืองท่ีไดม้าตรฐาน 10 29,180 393 
 
จากตารางท่ี 4 โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองของเคร่ือง

ทดสอบความลา้ทั้ง 2 เคร่ือง มาวิเคราะห์สมมติฐานทางสถิติ จากตารางท่ี 

4 ค่า P-value = 0.507 จะตกอยู่ในพ้ืนท่ียอมรับสมมติฐานหลัก(
0

H ) 
แสดงวา่เคร่ืองทดสอบความลา้ของวสัดุ แบบหมุนดดัปลายอิสระท่ีสร้าง
ข้ึนใชง้านไดจ้ริง เหมือนกบัเคร่ืองทดสอบความลา้ของวสัดุ แบบหมุนดดั
ปลายอิสระท่ีมีมาตรฐาน 

ช้ินที่ 

วสัดุ 



บทความวจิยั                                                                                         
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มทร.พระนคร คร้ังท่ี 3  
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 จากผลการทดสอบช้ินงานตามมาตรฐานของเคร่ืองทดสอบ
ความล้าตวัของวสัดุ แบบหมุนดดัปลายอิสระท่ีท าสร้างข้ึน จ านวน 10 
ช้ิน และเคร่ืองทดสอบความลา้ตวัของวสัดุ แบบหมุนดดัปลายอิสระท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 10 ช้ิน โดยใช้แรงกระท า 150 N ส าหรับการวิเคราะห์
เพ่ือทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Minitab ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าค่าท่ีไดจ้ากการทดลองเคร่ืองทดสอบความลา้
ตวัของวสัดุแบบหมุนดดัปลายอิสระท่ีท าสร้างข้ึน ไม่มีความแตกต่างกบั
เคร่ืองท่ีได้มาตรฐานจากต่างประเทศ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงค่า
ทั้งหมดอยูใ่นขอบเขตท่ีก าหนด 
 

3. สรุปผลการวจิยั 
จากการสร้างเคร่ืองทดสอบความล้าตัวของวสัดุ แบบหมุนดัด

ปลายอิสระ พร้อมทั้ งหาประสิทธิภาพของการท างาน โดยใช้เพลา
เหล็กกลา้  ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 8 มิลลิเมตร ตามมาตรฐานของเคร่ือง
ทดสอบความลา้ตวัของวสัดุ แบบหมุนดดัปลายอิสระ ท าการทดสอบกบั
เคร่ืองทดสอบความล้าของวสัดุท่ีสร้างข้ึน จ านวน 10 ช้ิน และทดสอบ
เปรียบเทียบกบัเคร่ืองทดสอบความล้าตวัของวสัดุ แบบหมุนดัดปลาย
อิสระท่ีไดม้าตรฐาน จ านวน 10 ช้ิน โดยใชแ้รงกระท า 150 N ส าหรับการ
วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Minitab ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าค่าท่ีได้จากการทดลองเคร่ือง
ทดสอบความล้าตวัของวสัดุแบบหมุนดดัปลายอิสระท่ีท าสร้างข้ึน ไม่มี
ความแตกต่างกบัเคร่ืองท่ีได้มาตรฐานจากต่างประเทศ อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ ซ่ึงค่าทั้ งหมดอยู่ในขอบเขตท่ีก าหนดไว ้โดยเคร่ืองทดสอบ
ความลา้ตวัของวสัดุแบบหมุนดดัปลายอิสระท่ีท าสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ากบัเคร่ืองทดสอบความลา้ตวัของวสัดุ  แบบหมุนดดัปลายอิสระ
ท่ีไดม้าตรฐานจากต่างประเทศ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได ้
ท าให้สามารถลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจดัซ้ือเคร่ืองทดสอบความ
ลา้ตวัของวสัดุจากต่างประเทศ 

 

4. กติตกิรรมประกาศ 
งานวิจยัเร่ือง เคร่ืองทดสอบความล้าตัวของวสัดุ แบบหมุนดัด

ปลายอิสระส าเร็จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี  ด้วยการสนับสนุนและความ
ช่วยเหลือจากหลายๆ ท่าน คณะผู ้วิจัยขอขอบพระคุณ รศ. สุภัทรา  
โกไศยกานนท์ อธิการบดี  ผศ.ดร.วิโรจน์  ฤท ธ์ิทอง คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร ท่ีให้การสนับสนุนการท างานวิจยัของอาจารยม์าตั้ งแต่
เร่ิมต้น และขอขอบคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ท่ีให้การ
อนุเคราะห์สถานท่ี  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการด าเนินงานวิจยัในคร้ังน้ี 
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