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บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบหาคาแรงตานแรงดึงของชิ้นทดสอบที่ระดับอุณหภูมิ 3 
ระดับและวัสดุทีใ่ชทําการทดสอบ เปนวัสดุเหลก็ 3 ชนิดคือ เหลก็S25C,  เหล็กS45C และRB12 กําหนดชวงทดสอบที่
อุณหภูมิ 10   ํ C, 25   ํ C, 35   ํ C  ที่เปนอุณหภูมิอยูในที่รม จะมีชวงของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามฤดกูาลในประเทศไทย
โดยใชเคร่ืองทดสอบแรงดึงของบริษัท LLOYD LR150K Series 
ดึงชิ้นทดสอบตวัอยางละ 5 ชิ้นทดสอบ ที่อุณหภูมิตางๆกัน เมื่อไดคาแรงตานแรงดึงของชิ้นทดสอบแลวนําผลการ
ทดสอบที่ไดไปประมวลผลหาคาความแปรปรวนโดยใชโปรแกรมประยุกต Minitab version 14 การวิจัยใชหลกัการ 
การออกแบบการทดลองเพื่อการวิเคราะหทางวิศวกรรมศาสตร (Design and Analysis of Experiment in Engineering) 
โดยใชการออกแบบการทดลองแบบ Factorial  เพื่อใหทราบวาวัสดุทั้ง 3 ชนิดความแตกตางกันของชวงอุณหภูมิมีผล
ทําใหความสามารถตานแรงดึงของชิ้นทดสอบแตกตางกันหรือไมที่ชวงความเชื่อมั่น 95% 

 ผลจากการวิจัยทาํใหทราบวา Interaction ระหวาง Type of Spacemen และ Temperature มีผลทําให 
คาความแข็งแรงของชิ้นทดสอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05และทราบวาชิ้นทดสอบวัสดุเหลก็ RB12มี
ความสามารถตานแรงดึงมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดต่าํลง ซึ่งผลทีไ่ดจากการวิจัยนี้ เปนผลที่ไดจากการทดลองตาม
ขอกําหนดขางตนเทานั้น แตถามกีารเปลี่ยนแปลงขอกําหนด ก็ควรจะทําการทดลองใหม 

 
 1.  บทนํา              วัสดุทั้งหลายเหลานั้นไดถกูมนุษยคิดคนมีการผลิตและดดัแปลงเพื่อใชกับงานดานตางๆที่เหมาะสม 
ในงานอุตสาหกรรมที่มีอยูในปจจุบัน จะพบวาการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ คือการวัดความสามารถในการตาน
แรงดึงของวัสดุ และแรงตางๆที่เกิดขึ้นกับวัสดนุั้น เปนสวนที่เราตองทําความเขาใจถึงลักษณะเฉพราะของวัสดุนั้นๆ  
ทั้งนี้เพราะการที่จะนําวัสดุไปใชใหมีคุณประโยชนสูงสุด และเปนหลักประกันทีม่ีคาถึงผลกระทบ ที่ตามมาของการใช
วัสดุไดถูกตอง   
 การทดสอบหาคาแรงตานแรงดึงของชิ้นทดสอบที่ระดับอุณหภูมิไมตางกันมากนัก จะทําใหสามารถทราบคาที่
ตองการและสามารถนําไปใชในลักษณะงานที่ตองนําไปใชจริงเหล็กชิ้นทดสอบเปน วัสดุที่ใชกันแพรหลายทั่วไป การ
ที่ระดับอุณหภูมิแตกตางกัน เปนระดับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูการของประเทศภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ที่มีอุณหภูมิในรมแตกตางกันไมเกิน 20 ˚ C การทดสอบที่จริงจัง ทําใหสามารถสรางความมั่นใจในการเลือกใชวัสดุ 
ซึ่งยังผลถึงความปลอดภัย ทั้งเปนการลดตนทุนในการผลิต รวมไปถึงการรักษาทรัพยากรของโลกอีกทางหนึ่ง 



  
2.  วิธีการดําเนินการวิจัย การศกึษาผลกระทบของอุณหภูมิที่มีผลกระทบกับความสามารถตานแรงดึงของชิ้นทดสอบ
นั้น ผูศกึษาไดมกีารจดัเตรียมการทดลอง ทําการทดลอง และจัดเก็บขอมลูการทดลอง เพื่อนําผลทีไ่ดไปวิเคราะห และ
สรุปผลของการศกึษา เพื่อหาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับชิ้นทดสอบ 

2.1 การเลือกวัสด ุ
เลือกวัสดุที่ใชกนัแพรหลายและเตรียมชิ้นทดสอบตามมาตรฐานที่กําหนด จํานวน 5 ชิ้น หรือตามจํานวนที่

ตองการทีจ่ะทดสอบ กอนทําการทดสอบจะตองวัดคา d, Lo, Lc และ Lt เพื่อใชในการวิเคราะห จะมีตัวอยางวัสดุโลหะ
ดังนี้  
                                                            1. เหล็ก S25C      2. เหล็ก S45C       3. เหล็ก RB12          

รูปที่  1  แสดงตวัอยางชิ้นทดสอบแรงดึง 
 
 2.1 ชิ้นทดสอบ  

2.1 ลกัษณะชิ้นทดสอบภาคตัดของชิ้นทดสอบ อาจจะเปนวงกลม สี่เหลี่ยมจัตรุัส รูปหกเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยมผืนผา หรือในกรณีพิเศษอาจจะเปนรูปอ่ืนใดก็ได สําหรบัชิ้นทดสอบที่มภีาคตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 
อัตราสวนของความกวางตอความหนาควรจะไมเกิน 8:1 โดยทั่วไปชิ้นทดสอบจะตองทําขึ้นโดยเครื่องมือกลใหได
ขนาดทีต่องการตามตารางที่ 2 และ 3 เหล็กโครงสรางรูปพรรณ เหล็กเสนหรืออื่นๆ อาจทดสอบโดยไมตองเปลี่ยนรูป
ก็ได ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รูปที่  2 สัญลักษณของชิ้นทดสอบ 

2.3 สัญลักษณและความหมายของชิ้นทดสอบ  
ตารางที่ 1 แสดงสัญลักษณและความหมายที่สําคัญสําหรับใชในการทดสอบแรงดงึ 

 



 
 

 
หมายเหต ุ *ในกรณีที่ไมทําใหเกิดการเขาใจผิดอาจใชสัญลกัษณ L และ R แทน Lo และ Rm ไดตามลําดับ 

 
ตารางที่ 2 แสดงมิติของชิ้นทดสอบภาคตัดวงกลมความยาวพิกัด Lo=5.65 os   
 



 
ตารางที่ 3 มิติของชิ้นทดสอบภาคตัดสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ไมไดสดัสวน)หนวยเปนมิลลิเมตร 
2.2 เคร่ืองทดสอบ และอุปกรณทดสอบ  

 
รูปที่ 3 แสดงเครื่องทดสอบแรงดงึที่ควบคุมโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 
2.3  การเตรียมช้ินงานสําหรับการทดลอง 

1 วิธีการใหความรอน ใชเตาอบชิ้นงานไฟฟาปรับอุณหภูมิไดการเพิ่มอุณหภูมิของชิ้นทดสอบ ตองอบ
อุณหภูมิที่จะทดสอบเปนเวลา 15 นาทีจึงเริ่มทําการทดสอบเพื่อใหอุณหภมูิคงที่เทากันตลอดชิ้นทดสอบ 

 
 



 

 
รูปที่  4 เตาอบชิน้ทดสอบปรับอณุหภูมิ 

 
.2 .การลดอุณหภูมิชิ้นทดสอบ ใชเคร่ืองลดอุณหภูมิโดยมสีารทาํความเย็นเปนตัวกลาง 

 
รูปที่  5 เครื่องลดอุณหภูมิชิ้นทดสอบปรับอุณหภมูิ 

วิธีการวัดอุณหภูมิของชิ้นทดสอบที่มีความยาวเกจมากกวา 50 mm จะทําการวัดอุณหภูมิดวยกัน 3 จุดคือ ที่ปลายสอง
ขาง และที่กึ่งกลางของชิ้นทดสอบ 
2.4 โปรแกรมประมวลผล 
โปรแกรม MINITAB version 14.0 เปนโปรแกรมสาํเร็จรูปทีช่วยในการวิเคราะหทางสถิติไดอยางกวางขวาง ในการ
วิเคราะหขอมูลจากการทดลองนี้ จะใชการวิเคราะหแบบ Factorial  
 



 
รูปที่ 6   แสดงหนาจอของโปรแกรม MINI TAB Version 14.0 

 
3.  ผลการวิจัย 
หลังจากที่ไดทาํการออกแบบการทดลองแลว ทําการทดสอบดึงชิน้ทดสอบโดยเลอืกชิ้นทดสอบแบบสุมไดคาแรงตาน
แรงดึงดังนี้ 

 
รูปที่  7 คาเฉลี่ยเหล็ก RB12 



 
รูปที่  8คาเฉลี่ยเหล็ก S25C  

 

 
รูปที่  9 คาเฉลี่ยเหล็ก S45C 

 
 
 



 
รูปที่  10 Interaction  Plot 

สรุปผลการทดลอง 

การทดลองที่เกี่ยวของกับการใชอุณหภูมิในการทดสอบในแตละครั้งของผูปฏิบัติงานเนั้น จะมีผลตอคุณภาพและคา
ของผลทดสอบนั้นๆ ผูทดสอบควรจะตองมีความรูและความเขาใจถึงตัวแปรของแตละตัววา เมื่อมีการปรับคาอุณหภูมิ
ใหสูงขึ้นหรือต่ําลงนั้น จะมีแนวโนมของผลที่เกดิขึ้นกับคาความตานแรงดึงอยางไร 
1) การดึงชิ้นทดสอบที่อุณหภูมิต่าํกวาปกติ 15 °C ของชิ้นทดสอบทั้งสามชนิดพบวา ความสามารถในการทนแรงดึง
ของชิ้นทดสอบของวัสดุเหลก็ S25 C พบวามีความตานแรงดึงโดยเฉลี่ย 22024 N/mm² วัสดุเหล็ก S45 C  มีความตาน
แรงดึงโดยเฉลี่ย 18920 N/mm²  และวัสดุเหลก็ RB12 มีความตานแรงดึงโดยเฉลี่ย 16040 N/mm² พบความแตกตางวา 
หล็ก RB 12 จะมึคาทนแรงดึงสงูมขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง 
  2) การดึงชิ้นทดสอบที่อุณหภูมิปกติ 25 °C ของชิ้นทดสอบทั้งสามชนิดพบวา ความสามารถในการทนแรง
ดึงของชิ้นทดสอบของวัสดุเหล็ก S25 C พบวามีความตานแรงดึงโดยเฉลี่ย 21696 N/mm²  วัสดุเหล็ก S45C มีความ
ตานแรงดึงโดยเฉลี่ย 18868 N/mm²  และวัสดุเหลก็ RB12 มีความตานแรงดึงโดยเฉลี่ย 12238.2 N/mm² ไมพบความ
แตกตาง 

3) การดึงชิ้นทดสอบที่อุณหภูมิต่าํกวาปกติ 35 °ของชิ้นทดสอบทัง้สามชนิดพบวความสามารถ 
ในการทนแรงดงึของชิ้นทดสอบของวัสดุเหล็ก S25 C พบวามีความตานแรงดึงโดยเฉลี่ย 22092 N/mm²  

วัสดุเหล็ก S45 Cมีความตานแรงดึงโดยเฉลี่ย 19002 N/mm²  และวัสดุเหล็ก RB12 มีความตานแรงดึงโดยเฉลี่ย 12912 
N/mm² ไมพบความแตกตาง 

 
 
 
 



5.2  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลความแรงของชิ้นทดสอบตออุณหภูมิ ที่ไดจากการทดลอง ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวน (DOE ) เพื่อวิเคราะหวาอุฌหภูมิที่กําหนดมีผลกระทบกับชิ้นทดสอบหรือไม โดยอาศยัขอมูลจากการ
ทดสอบในตารางที่ 4.1 , 4.2 และ 4.3   
            โดยที่สถานะภาพของปญหา คืออุณหภูมิมึผลตอชิ้นทดสอบหรือไม จึงตั้งสมมุติฐานดังนี้ 
                           H๐ : อุณหภูมิไมมีผลกระทบตอความแข็งแรงของชิ้นทดสอบ 
                           Hi  :  อุณหภูมิมีผลกระทบตอความแข็งแรงของชิ้นทดสอบ 

เมื่อเปรียบเทียบกับคา F ที่ไดจากการคาํนวณแลวในผลการทดลองกับคา F ในตารางที่      แลวที่ 5.1 จะไดคา 
F มากกวา คา F วิกฤติ จากสมมตุิฐาน จะปฏิเสธ H๐ ยอมรับ Hi จะไดผลลัพธวาอุณหภูมิมีผลกระทบกับชิ้นทดสอบ
อยางมีนัยสําคัญ และทราบวาวัสดุชิ้นทดสอบเหล็ก RB12 เปนชิ้นทดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถตานแรง
ดึงเมื่ออุณหภูมิต่ําลง 

ซึ่งผลการทดลองที่ไดนี้ เปนผลจากการทดลองตามรายละเอียดขางตนเทานั้น แตถามีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดไปกจ็ะตองทําการทดลองใหม 
 
5.2   ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 ควรจะทําการศกึษาโดยการเปลี่ยนแปลงคาตัวแปรของระดับอุณหภูมิที่มีชวงอุณหภูมิที่หางมากขึ้นกวา
นี้ และการควบคมุอุณหภูมิของชิ้นทดสอบใหแนนอนเชนมีการใชฉนวนคลุมชิ้นทดสอบเพื่อใหอุณหภูมิคงที่ในขณะ
ดึงชิ้นทดสอบจนชิ้นทดสอบขาดจากกัน  

5.2.2 ควรจะทําการศกึษาโดยการเปลี่ยนแปลงคาตัวแปรอื่นๆ  วาจะเกิดผลอยางไรตอคุณสมบัติทางกลของ
ชิ้นทดสอบ 
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