
บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
    ในการพัฒนารถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ  ผูวจิัยไดดาํเนนิการ  ดังรายละเอียดดงันี ้
   1.  วัสดุ  เครื่องมือ  และอุปกรณที่ใชในการวิจัย 
   2.  สถานที่และระยะเวลาในการวิจัย 
   3.  การดําเนินการวิจัย 
   4.  การวิเคราะหขอมูล 
   5.  การหาอัตราความเร็วในการตัดหญา 
   6.  ความคลองตัวในการตัดหญา 
   7.  การหาอัตราความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 
   8.  รายละเอียดของเครื่องตัดหญา  มอก. 1283 – 2538 
 

วัสดุ  เครื่องมือ  และอุปกรณที่ใชในการวิจัย 
 
    ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยดวยวิธีการทดลอง  ซึ่งจะตองใชวัสดุ  เครื่องมือ  และ
อุปกรณเปนสวนใหญ  ผูวิจัยแบงออกเปน  2  สวนดังนี้ 
    1.  วัสดุ 
  1.1 เหล็กเพลาขนาด ∅  15 × 500 มิลลิเมตร  จํานวน 1  ทอน 
  1.2  แบริ่งลูกปนเบอร 6202    จํานวน 4  ตัว 
  1.3  โซสงกําลัง     จํานวน 1  เสน 
  1.4  ลอโซจํานวนฟนโซ  11  ฟน   จํานวน 1  ตัว 
  1.5  ลอโซจํานวนฟนโซ 30 ฟน   จํานวน 1  ตัว 
  1.6  ลอขับเคลื่อน     จํานวน 4  เสน 
  1.7  คันชักคันสง     จํานวน 1  ชุด 
  1.8  มอเตอรไฟฟา     จํานวน 1  ตัว 
  1.9  มอเตอรบังคับเลี้ยว    จํานวน 1  ตัว 
  1.10  เครื่องยนตเบ็นซิน    จํานวน 1  เครื่อง 
  1.11  กลองควบคุม     จํานวน 1  กลอง 
  1.12  ชุดรับสัญญาณ    จํานวน 1  ชุด 
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  1.13  ฐานจับยึดมอเตอร    จํานวน 1  ตัว 
  1.14  แบตเตอรี่  DC 12 โวล 5 แอมป   จํานวน 2  ลูก 
  1.15  กระดาษทราย     จํานวน 5  แผน  
  1.16  ทินเนอร      จํานวน 2  ถัง 
  1.17  สลักเกลียว และนัตหกเหลี่ยม M10 DIN 931 จํานวน 12  ตัว 
  1.18  สวิทซปด-เปด    จํานวน 2  ตัว 
  1.19  สีรองพื้น     จํานวน 1  กระปอง 
  1.20  สีเคลือบ     จํานวน 3  กระปอง 
  1.21  ลวดเชื่อม     จาํนวน 10  เสน 
  1.22  ตะกั่วบัดกรี     จํานวน 1  มวน 
  1.23  แบตเตอรี่แหง  1.5  โวล   จํานวน 2  กอน 
  1.24  ใบมีดตัดหญา     จํานวน 1  ใบ 
   2.  เครื่องมือและอุปกรณ 

2.1 เครื่องเชื่อมไฟฟาพรอมอุปกรณ   จํานวน  1  ชุด 
2.2  เครื่องกลึงผันศูนยพรอมอุปกรณ    จํานวน 1  เครื่อง 
2.3  เครื่องเลื่อยกล     จํานวน 1  เครื่อง 
2.4  ตะไบเหล็ก     จํานวน 1  ชุด 
2.5  เครื่องเจาะตั้งพื้น 0.5 แรงมา   จํานวน 1  เครื่อง 
2.6  สวางไฟฟา     จํานวน 1  ตัว 

2.7  ดอกสวาน ∅ 6, 10, 12  มิลลิเมตร  จํานวน 3  ดอก 
2.8  เครื่องเจียรมือ     จํานวน 1  เครื่อง 
2.9  ไขควงแบนขนาด  150  มิลลิเมตร  จํานวน 1  อัน 
2.10 ไขควงแฉกขนาด  150  มิลลิเมตร  จํานวน 1  อัน 
2.11 อุปกรณพนสี     จํานวน 1  ชุด 
2.12 ปมลม     จํานวน 1  เครื่อง 
2.13 ประแจปากผสม    จํานวน 1  ชุด 
2.14 หัวแรงไฟฟา     จํานวน 1  ชุด 
2.15 ฆอนเหล็ก     จํานวน 1  อัน 
2.16 คีมลอก     จํานวน 1  ตัว 
2.17 คีมปากจิ้งจก     จํานวน 1  ตัว 
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สถานที่และระยะเวลาที่ใชในการวิจัย  
 
    สถานที่สําหรับการพัฒนารถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ  ผูวิจัยไดใชอาคาร 11/108  
โปรแกรมเทคโนโลยีเครื่องกล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สนามหญาและสนามฟุตบอลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  อ. เมือง  จ. ลพบุรี   สนามหญาโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี  
และบานเลขที่  14  หมู  6  ต. ถนนใหญ   อ. เมือง  จ. ลพบุรี   
    ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย  ผูวิจัยไดใชเวลาในการจัดสรางตั้งแตเดือนมีนาคม 2547 ถึง
เดือนพฤษภาคม  2548 

1.  รวบรวมขอมูลและศึกษาเพื่อการออกแบบเบื้องตน 
2.  ออกแบบและเขียนแบบพรอมกําหนดรายละเอียดเบื้องตน 
3.  สรางเครื่องตามการออกแบบ 
4.  ทดลองใชงานและแกไขปรับปรุง 
5.  นําเสนอ และทดลองใช 
6.  ทดสอบหาประสิทธิภาพ 

 

การดําเนินการวิจัย 
 
    ในการออกแบบการพัฒนารถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ ผูวิจัยไดแบงกระบวนการ 
วิจัยออกเปน  3  ขั้นตอนคือ  ขั้นตอนที่  1  ประกอบดวยรับรูปญหา  ศึกษารายละเอียด  ออกแบบ
สวนตาง ๆ  ของรถตัดหญาควบคุมดวยวทิยบุังคับ ขั้นตอนที่  2  สรางตนแบบทดสอบและปรับปรุง  
ขั้นตอนที่  3  ประกอบดวยการสรางเพื่องานวิจยั  และประเมินความพงึพอใจดังรูปที ่ 3.1   
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   รับรูปญหา รับรูปญหา 
   

 
ขั้นที่  1  ศึกษารายละเอยีด 
   

 
  ออกแบบสวนตาง ๆ ของการพัฒนา 

รถตัดหญาควบคุมดวยวิทยบุังคับ 
   

 
 

  สรางตนแบบ 
 

ขั้นที่  2 
  

 
  ทดสอบและปรับปรุง 
   

 
  สรางสําหรับวิจัย 
 

ขั้นที่  3 
  

 
  ประเมินความพึงพอใจ 

 
รูปที่  3.1  แสดงขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 

 
    ขั้นที่  1  การออกแบบสวนประกอบตาง ๆ  ของการพัฒนารถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุ
บังคับ  รับรูปญหา  การศึกษารายละเอียดเพื่อหาขอมูลในการออกแบบ  ซ่ึงเปนกระบวนการสุดทาย
ของการทดลอง  ในขั้นตอนที่  1  ซ่ึงผูวิจัยไดแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    1.  ศึกษาปญหาขบวนการรถตัดหญา  ทั้งแบบนั่งขับและแบบเดินตามในภาคอุตสาหกรรม
หรือตามบานเรือน  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกจิ  และสถานศึกษา 



 68 

    2.  ศึกษาและคนควาจากหนังสือ  วารสาร  และตําราที่เกี่ยวของกับรถตัดหญา 
    3.  ศึกษาระบบสงสัญญาณทั้งวิทยุบังคับ และตัวรับสัญญาณจากเอกสารตําราที่เกี่ยวของ 
    4.  ศึกษาและคนควาตัวเครื่องยนตที่นํามาใชเปนเครื่องรถตัดหญา 
     5.  ศึกษาคนควาจากหนังสือ วารสาร และตําราที่เกี่ยวของกับการออกแบบชิ้นสวน 
เครื่องจักรกล 
    6.  ศึกษาคุณสมบัติ  สวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องจักรกล เพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณ
ที่เหมาะสม ที่จะนํามาผลิตช้ินสวนตาง ๆ เหลานั้น 
    7.  ออกแบบรางแบบและเขียนแบบชิ้นสวนตาง ๆ  ของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุ
บังคับในการเขียนแบบผูวจิยั  ไดดําเนนิการเขียนแบบเพิม่รายละเอยีด  แบบภาพประกอบ  และภาพ
แยกชิน้ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
      7.1  โครงสรางรถตัดหญา  เปนชิ้นสวนที่รองรับและติดตัง้ประกอบชิน้สวน  อุปกรณ
ตาง ๆ  ของรถตัดหญา  ประกอบดวยแผนเหล็กขึ้นรูปเปนฐานรองรับ  รูปสี่เหลี่ยมมีความกวาง 
ความยาว  580 x 700  มิลลิเมตร  ผูวิจัยเลือกใชเหล็กที่เปนโครงสรางที่ติดตั้งมาพรอมกับเครือ่งยนต

ที่ผูวิจัยไดจัดหามา มีความแข็งแรงตอการรองรับ จับยึดและรองรับน้ําหนักของชิ้นสวนที่เปนชุด
สงกําลัง  ชุดรับสัญญาณและแบตเตอรี่ พรอมตัดเจาะเพือ่การติดตั้งชุดสงกําลัง 
     7.2  ชุดสงกําลังประกอบดวยโซสงกําลังโดยใชมอเตอรไฟฟาเปนหลัก  และมี 
สวนประกอบคือ 
      7.2.1 มอเตอรไฟฟา  ผูวิจยัเลือกใชมอเตอรแบบหมุนกลับทิศทาง  มีโครงสราง
และหลกัการทาํงานในการทาํใหหมนุ  160  รอบตอนาที  จํานวนแรงมา  0.5  แรงมา  ใชแรงเคลื่อน 
ไฟฟากระแสตรง  24  โวล  มีกระแสไฟ  10  แอมป  เปนตัวตนกําลังในการสงแรงไปขับเคลื่อนลอรถ 
      7.2.2  แบตเตอรี่  เปนอุปกรณที่สะสมพลังงาน  และจายพลังงานใหกบัมอเตอร 
เพื่อเปนการขบัเคลื่อนใหรถตัดหญาเคลื่อนที่ พรอมกับบังคับการเลี้ยวตามที่ผูควบคุมการตัดหญา
ตองการ  ผูวิจยัเลือกใชแบเตอรี่ 12  โวล 5 แอมป จํานวน 2 ลูก ตอวงจรแบบอนุกรมไดแรงเคลื่อน
เทากับ 24 โวล ในการขับเคลือ่นมอเตอร 
      7.2.3  โซสงกําลัง  เปนตัวรับและสงกําลังจากลอโซโดยการหมุนรอบตัวเอง เพื่อ
สงกําลังโมเมนตบิด  โดยไมมีการลื่น  ผูวิจัยเลือกใชโซลูกกลิ้งเสนเดียวนัมเบอรโซ  08 B 
      7.2.4  ลอโซ  เปนตัวรับกําลังมาจากเพลาขับของมอเตอรกําลังหรือรับแรงขับจาก
โซสงกําลัง  ลอโซที่ยึดติดกับเพลาขับ  ผูวิจัยเลือกใชจํานวน  11  ฟน  และลอโซที่ยึดติดกับเพลา
ลอมีขนาด  30  ฟน 
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      7.2.5  เพลาสงกําลัง  เปนชิ้นสวนที่หมุนรอบตัวเอง  ซ่ึงลักษณะทั่ว ๆ ไป  จะมี
หนาตัดกลมที่ปลายเพลา 2 ขางจะมีลอรถจับยึดอยู  ผูวิจัยเลือกใชเหล็ก St37  มีเสนผาศูนยกลาง
เพลา  15  มิลลิเมตร  ยาว  700  มิลลิเมตร  ซึ่งเปนเหล็กราคาถูกหาซื้อไดงาย  มีความแข็งแรง
เพียงพอตอการรับภาระและขับเคลื่อนลอ 
      7.2.6  ระบบบังคับเลี้ยว  มีหนาที่ควบคุมใหรถเล้ียวไปในทิศทางที่ตองการ  
ผูวิจัยเลือกใชระบบบังคับเลี้ยวแบบอัคเดมาน ซึ่งใชระบบรองรับน้ําหนักแบบคานแข็ง (Solid 
axle suspension)  ที่ปลายทั้งสองของคานมีจุดหมุน 2 จุด โดยหมุนรอบแกนลอคลอหนา ดาน
ปลายชุดแกนลอหนาเปนเพลาใสลอรถ ชุดแกนลอหนามีแขนบังคับเล้ียวโดยชุดควบคุมดวยวิทยุ
บังคับ 
      7.2.7  ลอขับเคลื่อน  เปนชิ้นสวนที่รองรับน้ําหนักของรถตัดหญาทั้งหมดและ
ทําการหมุนขับเคลื่อนเพื่อใหรถตัดหญาเคลื่อนที่ไดทั้งเดินหนา และถอยหลัง โดยไดรับกําลังมา
จากลอโซอีกทีหนึ่ง ผูวิจัยเลือกใชลอขับเคลื่อนมีขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ  170  มิลลิเมตร 
ขนาดความหนาของลอ  48  มิลลิเมตร  ใชลูกปนเพลาลอแบบ  Deep  groove  ball  bearing 
(DIN625)  นัมเบอร  6002 
 

   ขั้นที่  2  การดําเนินการสรางสวนประกอบตาง ๆ  ของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ  
สําหรับขั้นตอนที่  2  ผูวิจัยเห็นวาควรจะตองแสดงขั้นตอนการสรางเปนหัวขอตามลําดับดังนี้ 
    1.  เจาะและตัด  โครงสรางขอรถตัดหญาที่เปนสวนทายดานซายของโครงสรางเพื่อ
ติดตั้งเหล็กฉากจับยึดมอเตอรขับเคลื่อนและโซสงกําลัง 
    2.  เจาะโครงสรางดานขางของเพลาทาย  ดวยดอกสวานขนาดเสนผาศูนยกลาง  10  
มิลลิเมตร  ทั้งดานซายและดานขวา  เพื่อจับยึดแบริ่งลูกปนเขากับเพลาขับลอท่ีโครงสรางดวยนัต 
M.10 ×  1.5 
    3.  เจาะโครงสรางดานขางของเพลาดานหนา ดวยดอกสวานขนาดเสนผาศูนยกลาง  10  
มิลลิเมตร  ทั้งดานซายและดานขวาเพื่อจับยึดแบริ่งลูกปนเขากับเพลาลอที่โครงสรางดวยนัต  
M.10 × 1.5 
    4.  ใชดอกสวานขนาดเสนผาศูนยกลาง  10  และ  12  มิลลิเมตร  เจาะรูที่ฐานจับยึดกลอง
แบตเตอรี่ กลองจับยึดชุดเคลื่อนรับสัญญาณ  จับยึดมอเตอรควบคุมการบังคับเลี้ยว 
    5.  ประกอบชุดแบริ่งลูกปนทั้ง  4  จุด  คือดานหนา  2  จุด  และดานทาย  2  จุด 
    6.  ติดตั้งเพลาขับกับแบริ่งลูกปนทั้งดานหนาและดานหลังซ่ึงเปนเพลาขับ 
    7.  ติดตั้งลอทั้ง  4  ลอ  เขากับเพลาหนาและเพลาหลัง 
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    8.  ประกอบและติดตั้ง  ชุดบังคับเลี้ยวเขากับลอหนาดานซายและขวา  พรอมประกอบ
เขากับชุดบังคับเลี้ยวใหเรียบรอย 
   9. ติดตั้งมอเตอรขับเคลื่อนเขากับเหล็กฉากแลวจับยึดใหแนนพรอมติดตั้งลอโซเขากับ
เพลามอเตอรขับเคลื่อน  
    10.  ติดตั้งลอโซ  ที่เพลาของลอหลัง  พรอมปรับใหไดศูนยและจับยึดลอโซใหแนน
ดวยนัต M10 × 1.5 
    11.  ติดตั้งโซสงกําลังเขากับลอโซที่เพลามอเตอร  และลอโซของเพลาหลัง 
    12.  ติดตั้งกลองใสแบตเตอรี่กับโครงสรางของรถตัดหญา 
    13.  ติดตั้งชุดรบัสัญญาณวิทยุบังคับเขากับโครงสรางของรถตัดหญา 
    14.  ติดตั้งเครื่องยนตเขากับฐานยึด 
    15.  ติดตั้งใบมีดตัดหญาจับยึดติดกับปลายเพลาขอเหวี่ยงแลวยึดดวยนัต  M.14  ยึดให
แนน 
    16.  ติดตั้งสวทิซพรอมติดตั้งสายไฟเพื่อเปนการเชื่อมโยงกับวงจรของรถตัดหญา 
    17.  พนสีรองพื้น  2  คร้ัง  เมื่อสีแหงจึงทําการขัดใหเรียบดวยกระดาษทราย จากนั้นจึง
พนสีจริง  เคลือบสีรองพื้นอีก  2  ครั้ง  สีจะมีความหนาและทนตอสภาพการเปนสนิม 
    18.  ทดลองการทํางานของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับวา มีจุดบกพรองที่สวน
ใดบาง  เมื่อพบจุดบกพรองจึงทําการแกไขใหเรียบรอย  
    การทดลองในขั้นตอนนี้  ผูวิจัยไดทําการทดลองการทํางานของสวนประกอบตาง ๆ 
ตองเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว 
 

   ขั้นที่  3  สรางสําหรับงานวิจัย  เพื่อสอบถามความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวย
วิทยุบังคับ  ผูวิจัยไดออกแบบและสรางโดยไดสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ  สําหรับการ
สรางแบบสอบถามมีขั้นตอนดังนี้ 
    1.  ศึกษาวิธีการและขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 
    2.  สรางแบบสอบถามความพงึพอใจของรถตัดหญาควบคมุดวยวิทยุบังคบั  ประกอบดวย  
คําชี้แจง  และขอแนะนํา  ซ่ึงมีรายละเอียดประกอบดวย  2  ตอน  คือ 
     ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามความคิดเห็น  แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale)  กําหนดคาคะแนนเปน  5  ระดับตามวิธีของลิเคอรท  (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2535) 
      5  หมายถึง  ผลการประเมินในระดับมากที่สุด 
      4   หมายถึง  ผลการประเมินในระดับมาก 
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     3   หมายถึง  ผลการประเมินในระดับปานกลาง 
     2   หมายถึง  ผลการประเมินในระดับนอย 
     1   หมายถึง  ผลการประเมินในระดับนอยที่สุด 
    ตอนที่  2  เปนแบบปลายเปด  สําหรับผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม และใหขอเสนอแนะตาง ๆ   
   3.  ตรวจสอบแบบสอบถามจะดําเนินการดังนี้ 
     3.1  นําแบบสอบถามเสนอตอกรรมการ  กรรมการที่ดูแลงานวิจัยเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง  
     3.2  นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อตรวจความถูกตองอีกครั้ง
สําหรับผูเชี่ยวชาญไดแก 
      3.2.1  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุรชัย  เทียนขาว  กศ.บ.  บริหารการศึกษา  กศ.ด. 
พัฒนศึกษาศาสตร รองอธิการบดีฝายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทสตรี จ. ลพบุรี 
      3.2.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล  พุฒคํา  คม.  บริหารการศึกษา  กศ.ด.  
การบริหารการศึกษา  ผูอํานวยการสถาบนัวจิัยและพฒันา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี จ. ลพบุรี 
      3.2.2  ดร.สมภพ  สูงสถิตานนท  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา Doctor of Philosophy 
(PhD.) วิศวกรรมไฟฟา วศิวกรอาวุโส บริษัท Advanced Info Service Ltd. (AIS)  ประธานโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ. ลพบุรี 
      3.2.4  อาจารยอุทัย  ผองรัศมี  คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  คอ.ม. บริหารอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ. เพชรบุรี 
      3.2.5  อาจารยวีระศักดิ์  มะโนนอย  คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  คอ.ม. เครื่องกล        
ที่ปรึกษาโรงงานดานอุตสาหกรรม  หัวหนางานอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี     
จ. ลพบุรี 
    4.  ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องกลจํานวน  8  คน  พนักงานตัดหญาจํานวน  2  คน  ตรวจสอบ
รถตัดหญาควบคุมดวยวิทยบุังคับที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น  พรอมทั้งคูมือการใชและการสอบถามความ
พึงพอใจในแบบสอบถาม 
     4.1  นําแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุ
บังคับ  สําหรับผูเชี่ยวชาญไดแก 
      4.1.1  คุณเกษมศักดิ์  ปญญาฤทธิ์  อส.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  ผูชวยผูจัดการใหญ  
บริษัท กิจการอาหารสัตว  พัฒนานิคม อ. พัฒนานิคม  จ. ลพบุรี 
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      4.1.2  อาจารยธวัชชัย  ศรีสวัสดิ์  คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  คอ.ม. เครื่องกล 
อาจารยประจําแผนกชางกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จ. ลพบุรี 
      4.1.3  อาจารยวีระศักดิ์  มะโนนอย  คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล คอ.ม. เครื่องกล 
ที่ปรึกษาโรงงานดานอุตสาหกรรม  หัวหนางานอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี     
จ. ลพบุรี 
      4.1.4  อาจารยศักดิ์ชัย  ชมไพบูลย  วศ.บ. วิศวอุตสาหการ  อาจารยประจําแผนก    
ชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จ. ลพบุรี 
      4.1.5  คุณสามารถ  นอยอยู  คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  คอ.ม เครื่องกล ผูจัดการ
ฝายวิศวกรรม บริษัทแคลเซียมโปรดักซ  อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี 
      4.1.6  อาจารยสมชาย  แพรงาม   คอ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล   ที่ปรึกษาโรงงาน 
อุตสาหกรรมดานเครื่องจักรอัตโนมัติ  หัวหนาแผนกชางกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จ. ลพบุรี 
      4.1.7  อาจารยอุทัย  ผองรัศมี  คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  คอ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
คอ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบุรี  จ. เพชรบุรี 
      4.1.8  อาจารยยุทธนา  พลอยฉาย  วศ.บ.  และ  วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  อาจารย
ประจําโปรแกรมเทคโนโลยีเครื่องกล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
จ. เพชรบุรี 
      4.1.9  คุณวันชัย  นอยโฮม  พนักงานตัดหญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  อ. เมือง  
จ. ลพบุรี 
     4.1.10  คุณประเสริฐ  กล่ินเผือก  พนักงานตัดหญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี        
อ. เมือง จ. ลพบุรี 
     4.2  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยทําดวยตนเอง 
      4.2.1  ขอความอนุเคราะหหนังสือจากอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
      4.2.2  มอบคูมือการใชรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับใหผูเชี่ยวชาญกอนการ
ทดสอบ 15 วนั 
      4.2.3  เมื่อทําการทดสอบแลว  ผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถาม       
ความพึงพอใจ  เพื่อนําผลการสอบถามไปวิเคราะหตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 
    
   นําแบบทดสอบ และประเมินผล มาดําเนินการวิเคราะหหาความพึงพอใจของรถตัดหญา   
ควบคุมดวยวิทยุบังคับ ดวยวิธีการทางสถิติ  ดังนี้ 
    1.  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเครื่องกลเกี่ยวกับ  ลักษณะทางกายภาพทั่วไป   
ลักษณะการใชงาน  ลักษณะการบํารุงรักษา  และความเหมาะสมดานการนําไปใชงาน 
    2.  นําคะแนนที่ไดมาคํานวณ 
     2.1  หาคาเฉลี่ยเลขคณิต 
         

N
x

x ∑=  

      เมื่อ       x   คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต 
               คือ ผลรวมของขอมูลทั้งหมด ∑ x

                 คือ จํานวนกลุมตัวอยางประชากร N

     2.2  หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใชสูตร 
       ( )

)1(

22

−

−
= ∑∑

NN
xxN

SD  

     เมื่อ   คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมประชากร SD

         x   คือ ขอมูลแตละจํานวน 
           คือ จํานวนของกลุมประชากร N

    3.  กําหนดเกณฑในการแปลความหมายขอมูลทางดานความพึงพอใจ  ดังตอไปนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง แปลความ 

4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

   มากที่สุด 
   มาก 
   ปานกลาง 
   นอย 
   นอยที่สุด 

   4.  กําหนดเกณฑการแปลความหมายทางดานความพึงพอใจ  ดังตอไปนี้ 
คะแนน แปลความ  

5 
4 
3 
2 
1 

   มากที่สุด 
   มาก 
   ปานกลาง 
   นอย 
   นอยที่สุด 

=    ผานเกณฑ 
=    ผานเกณฑ 
=    ไมผานเกณฑ 
=    ไมผานเกณฑ 
=    ไมผานเกณฑ 
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    การนําเสนอการวิเคราะหขอมูลจัดกระทํา  2  แบบ  ดังนี้ 
    1.  เสนอเปนการบรรยายเกี่ยวกับความพึงพอใจทั้ง  4  ดาน  ตารางแปลความหมาย
เกี่ยวกับขอมูลที่เปนการสอบถามความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับของผูเชี่ยวชาญ
ดานเครื่องกล และพนกังานตัดหญา 
    2.  สวนขอมูลจากคําถามปลายเปดแสดงความคิดเห็นอิสระ  ผูวิจัยนําคําตอบและ 
ขอสนอแนะมารวบรวมเรียงลําดับเสนอเปนขอ  จากขอท่ีมีความถี่ของผูตอบมากที่สุดไดจนถึง
นอยที่สุดตามลําดับ  
 

การหาอัตราความเร็วในการตัดหญา 

 อัตราความเร็วในการตัดหญาเปนความสามารถของการขับเคลื่อนรถตัดหญาตอเวลา
ในการตัดหญา  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาระของรถตัดหญา  ชนดิของหญา  พืน้สนามหญาและขนาดความ
ยาวของหญา  อัตราความเร็วแบงออกเปน  2  ประเภท 
 1.  อัตราความเร็วในการวิ่งทางตรงบนถนนที่ไมไดตดัหญามีความเร็ว  29.20  เมตรตอ
นาที 
 2.  อัตราความเร็วในการตดัหญาซึ่งใชสนามฟุตบอล  มีความสูงของหญาแตกตางกนัคือ  
6, 9  และ  12  เซนติเมตร  โดยมีการทดลองการตัดดวยรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยบุังคับจํานวน  
3  คร้ังดวยกัน  และมีคาเฉล ี่ยในการตัดหญาดังตารางที่  3.1 
 
ตารางที่  3.1  อัตราความเร็วในการตัดหญาภาคสนาม 

ความสูงของหญา 
(เซนติเมตร) 

ระยะทางตรง 
(เมตร) 

เวลา 
(นาที) 

อัตราความเร็ว 
(เมตร/นาที) 

แรงตานและแรงเสียดทาน  
(เปอรเซ็นต) 

   6 
   9 
12 

25.85 
21.44 
16.15 

1 
1 
1 

25.85 
21.44 
16.15 

11.47 
26.57 
44.69 

 
 จากตาราง  3.1  จะเห็นวาถารถตัดหญาวิ่งทางตรงบนถนนที่ไมมีการตัดหญามีอัตรา
ความเร็ว  29.20  เมตรตอนาที  แตถารถทําการตัดหญาทีม่ีความสูง  6, 9  และ  12  เซนติเมตร  ใช
เวลา  1  นาที  เหมือนกนั  จะมีระยะทางทีม่ีความแตกตางกันออกไปเนือ่งจากมีความสูงของหญา
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ทําใหเปนแรงตานและแรงเสียดทาน  ยิ่งพืน้สนามหญาไมเรียบ  หญามีความสูงมาก  จะทําใหหญา
เขาไปพันกับเพลาใบมีด  ลอรถและแรงตานระหวางหญากับตัวรถทําใหเสียกําลังในการขับเคลื่อน
ไปบางสวนเมือ่คิดเปนเปอรเซ็นตจะแสดงไดดังตารางที่  3.1   
 

ความคลองตัวในการตัดหญา 

 ความคลองตัวในการตัดหญา  เปนความสามารถควบคุมไดดวยวิทยุบังคับ  จะแบง
ออกเปน  2  ประเภท  คือ  แบบแรกเปนความสามารถบังคับเลี้ยวที่มุมตาง ๆ  แบบที่สองเปน
ความสามารถบังคับเลี้ยวตัดหญาตามรูปแบบของพื้นที่ 
 1.  ความสามารถบังคับเลี้ยวที่มุมตาง ๆ  ดังรูปที่  3.2 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  ก.  แสดงมุมบงัคับเลี้ยว            ข.  แสดงการตัดหญาภาพถายมุมสูง 
 

รูปที่  3.2  มุมบังคับเลี้ยวการตัดหญ า 
 
  ความสามารถบังคับเลี้ยวของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยบุังคับรูปที่  3.2  ทํามุมเลี้ยว
ซายได  45  องศา  และทํามมุเลี้ยวขวาได  45  องศา  รวมการบังคับเลี้ยวทํามุม  90  องศา 
  สวนตําแหนงการควบคุมวิทยุบังคับการตัดหญาภาคพื้นสนามไดดีนั้น  ผูควบคุม
รถตัดหญาอยูหางจากตวัรถประมาณ  7  เมตร  เนื่องจากในการตัดหญาผูควบคุมรถตัดหญาจะได
สังเกตเห็นแนวการตัดหญาชัดเจน 
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 2.  ความสามรถบังคับเลี้ยวและพื้นที่การตดัหญาดังรูปที่  3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 ก.  พื้นที่ส่ีเหล่ียม   ข.  พื้นที่ส่ีเหล่ียมสวนทางไปกลับ 
 
 
 

 

 
 ค.  พื้นที่วงกลม              ง.  พื้นที่เวาและโคง 
 
 
 
 
 
 

จ.  พื้นที่การตดัแบบฟนเลื่อย 
 

รูปที่  3.3  แสดงความสามารถบังคับการเลี้ยวในการตัดหญา 
 
 ความสามารถบังคับเลีย้วในการตดัหญาดวยใบมดีที่มีความยาว  45.50  เซนติเมตร  สวน
การตดัหญานัน้จะตดัใหลํ้าแนวตัดเขาไปดานละประมาณ  4.50  เซนตเิมตรทั้งสองขาง  โดยคิดสวน
ที่เหลือเพียง  36.50  เซนติเมตร  ดังนัน้พืน้ที่ในการตัด  1  งาน  เทากบั  100  ตารางวา  หรือ  400  
ตารางเมตร  ดังรูปที่  3.4 



 77 

20  เมตร 
 
 
                    20  เมตร    
   
 
 
 

รูปที่  3.4  แสดงพื้นที่  1  งาน  หรือ  400  ตารางเมตร 
 
 ดังนั้นพืน้ที่  1  งาน  จะเทากับ  20  เมตร  x  20  เมตร  เปน  400  ตารางเมตร  สวน
ความกวางหรอืความยาวดานเดียวมีความยาว  20  เมตร  หรือ  2,000  เซนติเมตร  และความยาว  
2,000  เซนติเมตร  หารดวย  36.50  เซนติเมตร  ไดเทากบั  54.7945  เที่ยว  ในการตดัหญา  1  งาน  
ดังนั้นจะไดระยะทางการตัด 
 ระยะทางการตัด  54.7945  เที่ยว  x  20  เมตร    =    1,095.89    เมตร 
 ในพื้นที่  1  งาน  จะใชระยะทางตรงในการตัดหญา =    1,095.89    เมตร 
 

การหาอัตราความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 

 จากการทดลองการใชรถหญาควบคุมดวยวทิยุบังคับการตดัหญาในสนามฟุตบอล  ซ่ึง
มีความสูงโดยเฉล ี่ย  6 – 12  เซนติเมตร  เพื่อหาปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิงและระยะทางการตัดหญา
จํานวน  3  เทีย่วดวยกัน  โดยมีคาเฉล ี่ยดังตารางที่  3.2 
 
ตารางที่  3.2  การหาอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 

ปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิง  (ลิตร) ระยะทางตัดหญา  (เมตร) ระยะทางตัดหญา  (เมตร) 
(ในทางปฏิบัต)ิ 

0.3   328.758    380.70 
0.5   547.945    634.50 
0.7   767.123    888.30 
1.0 1,095.89 1,269.00 
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 ปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิง  1  ลิตร  ไดระยะทางตัดหญา  (ทางปฏิบัติ)  =  1,269.00  เมตร 
 ปริมาตรน้ํามันเชื้อเพลิง  1  ลิตร  ไดระยะทางตัดหญา  (ทางทฤษฎี)  =  1,095.00  เมตร 

   การตัดหญา  1  งาน  มีความแตกตาง           =     173.11  เมตร 
การกลับรถ  1  เที่ยว  จะเสยีเวลามีคาเฉลี่ย  =        3.15  วินาที 

 ดังนั้นการควบคุมรถตัดหญา  การบังคับเลี้ยวเพื่อกลับรถใหอยูในตําแหนงพรอมที่จะ
ตัดหญาจึงใชเวลาเฉลี่ยประมาณ  3.15  วินาทีตอการกลบัรถ  1  คร้ัง  นั้น  หมายความวาถามีการ
ตัดหญาแบบไปกลับดังรูปที่  3.3  (ข)  มีการกลับรถทั้งหมด  54.79  เที่ยว  หรือคิดเปน  55  ครั้ง
ตอการตัดหญา  1  งาน 
 

รายละเอียดของเครื่องตัดหญา  มอก.  1283 – 2538 
 
 รายละเอียดของเครื่องตัดหญาเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ตาม  มอก. 1283 
– 2538  (กระทรวงอุตสาหกรรมสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2538, หนา 15)  ระบุ
ไวดังนี ้
 ก.1  มวลของเครื่องตัดหญา  เปนกิโลกรัม    ไดเทากับ  29  กิโลกรัม 
 ก.2  มิติของเครื่องตัดหญา     
  (1)  ความยาว    เปนมิลลิเมตร   ไดเทากับ   700   มิลลิเมตร 
  (2)  ความกวาง  เปนมิลลิเมตร   ไดเทากับ   580   มิลลิเมตร 
  (3)  ความสูง      เปนมิลลิเมตร   ไดเทากับ   380   มิลลิเมตร 
 ก.3  ใบมีด 
  (1)  จํานวนใบมีด  มีจํานวน  1  ใบ 
  (2)  มวลของใบมีด  เปนกิโลกรัม  ไดเทกับ  0.6  กิโลกรัม 
  (3)  ขนาดของใบมีด  (กวาง x ยาว x หนา)  เปนมิลลิเมตร  ไดเทากับ  58 x 455 x 
4.5  มิลลิเมตร 
 ก.4  คลัตชนิรภัย  (ไมไดใชคลัตช) 
 ก.5  การปรับความสูงของการตัด 
  (1)  ชวงของการปรับเปนมิลลิเมตร  ปรับไดระดับเดียวคือ  35  มิลลิเมตร 
  (2)  ระยะต่ําสุดของใบมีดจากพื้นเปนมิลลิเมตร  ไดเทากบั  35  มิลลิเมตร 
 ก.6  ความกวางของการตัดเปนมิลลิเมตร  ไดเทากับ  455  มิลลิเมตร 
 ก.7  ความเรว็รอบการทํางานที่ระบุเปนรอบตอนาที  ไดเทากับ  900  รอบตอนาที 
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 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑไววาภายในเวลา  1  ช่ัวโมง  รถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคบั
ตองตัดหญาได  100  ตารางวา  โดยส้ินเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน  1  ลิตร 
 ทางดานรถตัดหญาที่ใชเครื่องยนตเล็กแบบเดินตามจํานวน  3  ลอ  หรือ  4  ลอ  เปน
เครื่องยนตแกสโซลีนมีจํานวนกระบอกสูบ  1  สูบ  จํานวน  3.5  แรงมา  จัดวางกระบอกสูบเปน
แนวตั้งและแบบแนวนอน  ใชตัดหญาที่มีความสูง  6, 9  และ  12  เซนติเมตร  ใชกับสนามหญา
บริเวณบาน  สนามฟุตบอลและสนามหญาตามสวนสาธารณะ  สามารถตัดหญาเวลาตอพื้นที่คือ
ในเวลา  1  ช่ัวโมง  สามารถตัดหญาไดประมาณ  100  ตารางวา  ส้ินเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงประมาณ  
1  ลิตร  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ของสนามหญาและความสามารถของผูควบคุมรถตัดหญาแบบ
เดินตาม 
 จึงสรุปวา  รถตัดหญาควบคมุดวยวิทยุบังคบัที่ผูวิจัยไดพฒันาขึ้นมานั้นเปนไปตามเกณฑ
ที่ผูวิจัยไดกําหนดไว 
  


