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บทคัดย่อ 
การพัฒนาต้นแบบเครื่องเขย่าสารเคมีต้นทุนต่่า มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ พัฒนาต้นแบบเครื่อง

เขย่าสารเคมีต้นทุนต่่า และประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการท่างานของเครื่องเขย่าสารเคมีต้นทุนต่่า
ที่พัฒนาขึ้น จากการพัฒนารวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง สามารถสรุปรูปแบบของ เครื่องเขย่าสารเคมีต้นทุนต่่า ระบบ 
Orbital ที่เหมาะสมมีผลส่ารวจความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ จากนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
จ่านวน 30 คน กล่าวคือ ประสิทธิภาพส่วนยึดจับภาชนะบรรจุสารเคมี มีค่าระดับความพึงพอใจ ส่าหรับความ
สะดวกในการใช้งาน และความสามารถในการยึดจับ เท่ากับ 4.3 ± 0.3 และ 4.1 ± 0.2 ตามล่าดับ เนื่องจาก
การยึดจับด้วยแท่ง Stainless steel หุ้มยาง ท่าให้เกิดความสะดวกในการยึดจับภาชนะบรรจุซึ่งมีขนาด
แตกต่างกันได้ง่าย และยึดจับภาชนะได้อย่างมั่นคง ในขณะที่ส่วนควบคุมการเขย่าแบบ Orbital มีค่าระดับ
ความพึงพอใจ ส่าหรับความสามารถในการปรับความเร็วรอบการเขย่า  ความสามารถในการรับน้่าหนักบรรทุก 
และเสถียรภาพการเขย่าของถาดรับภาชนะบรรจุสารเคมี เท่ากับ 4.4 ± 0.2  4.3 ± 0.4 และ 4.6 ± 0.3 
ตามล่าดับ โดยเครื่องเขย่าสามารถรับน้่าหนักได้ ไม่น้อยกว่า 10 กิโลครับ และสามารถปรับความเร็วรอบได้
ตามต้องการระหว่าง 10-350 รอบต่อนาทีอย่างมีเสถียรภาพ โดยมีค่าความพึงพอใจของการใช้งาน เท่ากับ 4.4 
± 0.1 
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Abstract 

Development of Prototype of Chemical Shaker for Low-cost. The objectives of this 
study were to Development of a low-cost chemical shaker prototype, and evaluate the 
satisfaction with the performance of shaker machine. From the 3 times of development can 
summarize the appropriate low-cost shaker machine by assessment satisfaction from 30 
student in environmental science course. The result showed that the satisfaction to 
performance of the chemical container holder. For convenient of use and the grip firmness 
is 4.3 ± 0.3 and 4.1 ± 0.2, respectively, due to its stainless steel rubber grip, which makes it 
easy to handle different sized of containers and hold the container firmly. While the Orbital 
shake control had a level of satisfaction for the ability to adjust shake speed, load capacity, 
and the shake stability of the trays is 4.4 ± 0.2, 4.3 ± 0.4, and 4.6 ± 0.3 respectively. The 
shaker has a load capacity not less than 10 kg and can be adjusted to the desired speed 
between 10-350 cycles per minute. With the user satisfaction is 4.4 ± 0.1. 

 


