
บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผูวิจัยไดทําการทดลองตามขั้นตอน  ประกอบดวยข้ันตอนที่  1  ออกแบบสวนประกอบ
ตาง ๆ  ของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ  ขั้นตอนที่  2  ทดสอบและปรับปรุงรถตัดหญาควบคุม
ดวยวิทยุบังคับ  ขั้นตอนที่  3  ประเมินความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ  ผูวิจัย
ดําเนินการเสร็จทั้ง  3  ขั้นตอนแลว  ไดนําขอมูลการประเมินความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุม
ดวยวิทยุบังคับในขั้นตอนที่  3  มาทําการวิเคราะหดังตอไปนี้  
 

ผลการวิเคราะหขอมูลของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ 
 
 จากการประเมินความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  10  คน  วิเคราะหความพึงพอใจจํานวน  4  ดาน  ดังตอไปนี้  ลักษณะทางกายภาพ  ลักษณะ
การใชงาน ลักษณะการบํารุงรักษา และความเหมาะสมดานการนําไปใชงาน ผูวิจัยไดทําการประเมิน
ความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ  ซ่ึงไดแสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห  ดังนี้  
 

การประเมินความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ 
 
  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับจะแสดงใน
ตารางที่  4.1 – 4.4  
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ตารางที่  4.1   แสดงผลการวเิคราะหความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ 
   ดานลักษณะทางกายภาพ 
 

ลักษณะทางกายภาพ X  SD แปลความ 
1.1  การออกแบบรถตัดหญาโดยภาพรวมแลวมีความคงทน 
1.2  การออกแบบขนาดของรถตัดหญามีความเหมาะสม 
1.3  การออกแบบรถตัดหญามีความสวยงาม 
1.4  การออกแบบและการสรางชิ้นสวนของรถตัดหญามี 
       ความแข็งแรง 
1.5  การออกแบบและการสรางชิ้นสวนของรถตัดหญา 
       สามารถนํามาประกอบกนัไดอยางเหมาะสม 

4.10 
4.10 
3.90 
4.30 

 
4.50 

0.32 
0.32 
0.32 
0.48 

 
0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 

รวม 4.18 0.44 มาก 
 
  จากตารางที่  4.1  สามารถวิเคราะหความพึงพอใจ  ลักษณะทางกายภาพของรถตัดหญา
ควบคุมดวยวทิยุบังคับตามรายละเอียดทางดานความพึงพอใจดังนี้ 
  การออกแบบและการสรางชิ้นสวนของรถตัดหญาสามารถนํามาประกอบกันไดอยาง
เหมาะสม  อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  X  = 4.50  การออกแบบและการสราง     
ช้ินสวนของรถตัดหญามีความแข็งแรง อยูในเกณฑที่มคีวามพึงพอใจมาก คือ X  = 4.30 การ
ออกแบบรถตัดหญาโดยภาพรวมแลวมีความคงทน อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก คือ X  = 
4.10  การออกแบบขนาดของรถตัดหญามีความเหมาะสม  อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก  คือ 
X  = 4.10  สวนการออกแบบรถตัดหญามีความสวยงาม  อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก  คือ 
X  =  3.90 
  เมื่อทราบคาเฉลี่ยในแตละหัวขอ  แลวนําคาเฉลี่ยเหลานั้นไปคํานวณหาคาเฉลีย่รวม  เพือ่
เปนตัวแทนลักษณะทางกายภาพ  จึงสามารถสรุปไดวา  ลักษณะทางกายภาพทั่วไป อยูในเกณฑที่
มีความพึงพอใจมาก  คือคาเฉลี่ย  X  =  4.18 
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ตารางที่  4.2   แสดงผลการวเิคราะหความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ 
   ดานลักษณะการใชงาน 
 

ลักษณะการใชงาน X  SD แปลความ 
2.1 การออกแบบรถตัดหญาสามารถใชงานกับสถานที่

ทุกประเภท 
2.2 การออกแบบรถตัดหญาสามารถใชงานไดอยาง    

ยาวนานติดตอกัน 
2.3 การออกแบบรถตัดหญาสามารถใชงานไดกับหญา 

ทุกประเภท 
2.4 การออกแบบรถตัดหญาสะดวกตอการควบคุมใชงาน 
2.5 การออกแบบรถตัดหญาทําใหผูทําหนาที่มคีวาม

ปลอดภัย 

3.60 
 

3.80 
 

3.80 
 

4.70 
4.90 

0.52 
 

0.42 
 

0.42 
 

0.48 
0.32 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.16 0.68 มาก 
  
  จากตารางที่  4.2  สามารถวเิคราะหความพงึพอใจดานลักษณะการใชงานของรถตัดหญา
ควบคุมดวยวทิยุบังคับ  ตามรายละเอียดของความพึงพอใจดังนี ้
  การออกแบบรถตัดหญาทําใหผูทําหนาที่มีความปลอดภัย อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด  คือ  X  = 4.90  การออกแบบรถตัดหญาสะดวกตอการควบคุมใชงาน  อยูในเกณฑที่มี        
ความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  X  = 4.70  การออกแบบรถตัดหญาสามารถใชงานไดอยางยาวนาน     
ติดตอกัน  อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก  คือ  X  =  3.80  การออกแบบรถตัดหญาสามารถใช
งานไดกับหญาทุกประเภท  อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก  คือ  X  =  3.80  สวนการออกแบบ
รถตัดหญาสามารถใชงานกับสถานที่ทุกประเภท  อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก  คือ  X  =  3.60 
  เมื่อทราบคาเฉลี่ยในแตละหัวขอ  แลวนําคาเฉลี่ยเหลานั้นไปคํานวณหาคาเฉลีย่รวม  เพือ่
เปนตัวแทนทางดานลักษณะการใชงานจึงสามารถสรุปไดวา ลักษณะการใชงานทั่วไป อยูในเกณฑ
ที่มีความพึงพอใจมาก  คือ  คาเฉลี่ย  X  =  4.16 
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ตารางที่  4.3   แสดงผลการวเิคราะหความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ 
   ดานลักษณะการบํารุงรักษา 
 

ลักษณะการบํารุงรักษา X  SD แปลความ 
3.1 การออกแบบรถตัดหญางายตอการเก็บรักษา 
3.2 ช้ินสวนของรถตัดหญาที่ออกแบบมาหาอะไหลไดงาย 
3.3 ช้ินสวนของรถตัดหญาที่ออกแบบมาราคาอะไหลไมแพง 
3.4 รถตัดหญาที่ออกแบบมาหาชางซอมบํารุงไดงาย 
3.5 รถตัดหญาที่ออกแบบมางายตอการบํารุงรักษา  

4.60 
4.20 
4.10 
4.10 
4.90 

0.52 
0.42 
0.32 
0.32 
0.32 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
รวม 4.38 0.49 มาก 

 
  จากตารางที่  4.3  สามารถวิเคราะหความพึงพอใจดานลักษณะการบาํรุงรักษาของรถ   
ตัดหญาควบคมุดวยวิทยุบังคบั  ตามรายละเอียดของความพึงพอใจดังนี ้
  รถตัดหญาที่ออกแบบมางายตอการบํารุงรักษา  อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  
คือ  X  =  4.90  การออกแบบรถตัดหญางายตอการเก็บรักษา  อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด  คือ X  =  4.60 ช้ินสวนของรถตัดหญาที่ออกแบบมาหาอะไหลไดงาย  อยูในเกณฑที่มีความ
พึงพอใจมาก  คือ  X  =  4.20  ช้ินสวนของรถตัดหญาที่ออกแบบมาราคาอะไหลไมแพง  อยูใน
เกณฑที่มีความพึงพอใจมาก  คือ  X  =  4.10  สวนรถตัดหญาที่ออกแบบมาหาชางซอมบํารุง
ไดงาย  อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก  คือ  X  =  4.10 
  เมื่อทราบคาเฉลี่ยในแตละหวัขอ  แลวนาํคาเฉลี่ยเหลานัน้ไปคํานวณหาคาเฉลี่ยรวม  เพื่อ
เปนตัวแทนของลักษณะการบํารุงรักษา  จึงสามารถสรุปไดวา  ลักษณะการบํารุงรักษา  อยูในเกณฑ
ที่มีความพึงพอใจมาก  คือ  คาเฉลี่ย  X  =  4.38 
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ตารางที่  4.4  แสดงผลการวเิคราะหความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ 
   ดานความเหมาะสมดานการนําไปใชงาน 
 

ความเหมาะสมดานการนาํไปใชงาน X  SD แปลความ 
4.1 รถตัดหญาที่ออกแบบมาลดการใชกําลังของคนงานได 
4.2 รถตัดหญาที่ออกแบบมาลดขั้นตอนในการทํางาน 
4.3 รถตัดหญาที่ออกแบบมาทําใหผูปฏิบัติงานมีความ     

พึงพอใจ 
4.4 รถตัดหญาที่ออกแบบมาจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความ  

รับผิดชอบมากขึ้น 
4.5 สะดวกตอการนําไปปฏิบัติงาน 

3.90 
4.10 
4.30 

 
4.10 

 
4.80 

0.32 
0.32 
0.48 

 
0.32 

 
0.42 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

รวม 4.24 0.48 มาก 
 
  จากตารางที่  4.4  สามารถวิเคราะหความพึงพอใจดานความเหมาะสมดานการนําไปใช
งานของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับตามรายละเอียดของความพึงพอใจดังนี ้
  สะดวกตอการนําไปปฏิบัติงาน  อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  X  =  4.80  
รถตัดหญาที่ออกแบบมาทําใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ  อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก  คือ  
X  =  4.30  รถตัดหญาที่ออกแบบมาลดขั้นตอนในการทํางาน อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก  
คือ  X  =  4.10  รถตัดหญาที่ออกแบบมาจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบมากขึ้น  คือ  X  
=  4.10  สวนรถตัดหญาที่ออกแบบมาลดการใชกําลังงานคนไดอยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก  
คือ  X  =  3.90   
  เมื่อทราบคาเฉลี่ยในแตละหวัขอ  แลวนาํคาเฉลี่ยเหลานัน้ไปคํานวณหาคาเฉลี่ยรวม  เพื่อ
เปนตัวแทนทางความเหมาะสมดานการนําไปใชงานจึงสามารถสรุปไดวา ความเหมาะสมดานการ
นําไปใชงาน  อยูในเกณฑทีม่ีความพึงพอใจมาก  คือ  คาเฉลี่ย  X  =  4.24 
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ตารางที่  4.5  แสดงผลการวเิคราะหความพึงพอใจของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ 
 

ความพึงพอใจ X  SD แปลความ 
1. ลักษณะทางกายภาพ 
2. ลักษณะการใชงาน 
3. ลักษณะการบาํรุงรักษา 
4. ความเหมาะสมดานการนําไปใชงาน 

4.18 
4.16 
4.38 
4.24 

0.44 
0.68 
0.49 
0.48 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.24 0.53 มาก 
 
  จากตารางที่  4.5  สามารถวเิคราะหความพงึพอใจของรถตัดหญาควบคมุดวยวิทยุบังคบั  
ไดผลการวิเคราะหดังนี ้
  ความพึงพอใจทั้ง  4  ดานของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ  อยูในเกณฑที่มีความ
พึงพอใจมาก  โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกันตามลําดับคือ  ลักษณะทางกายภาพมีคา  X  = 4.18  ลักษณะ
การใชงานมีคา  X  =  4.16  ลักษณะการบํารุงรักษามีคา  X  = 4.38  และความเหมาะสมดานการ
นําไปใชงานมีคา  X  = 4.24  โดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก  คือมีคา  X  = 
4.24   
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญ 
   
 สําหรับขอมูลจากคําถามปลายเปด เพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
เกีย่วกับความพงึพอใจของรถตดัหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ  ผูวจิยัไดรวบรวมแนวคิดและขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญนําเสนอในตารางที่  4.6  ดังนี ้
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ตารางที่  4.6  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญ 
 

 ขอเสนอแนะ 
จํานวนผูเชี่ยวชาญที่แสดง 

ความคิดเหน็ 
1. ควรปรับระดบัความสูงต่ําของลอรถตัดหญาทั้ง  4  ลอ  เพื่อ 

เปนการควบคมุการตัดหญาใหมีขนาดสั้นและยาวตามการปรับ
ระดับของลอรถตัดหญา 

5   คน 

2. ควรใชแบเตอรี่เพียงลูกเดยีวและมีขนาดเลก็กวาเดิมแตม ี
ประสิทธิภาพเหมือนเดิม  เพือ่เปนการลดน้าํหนักของตวัรถ 

4   คน 

3. ควรมีฝาครอบโซ  และลอโซ  สงกําลังจากมอเตอรไปยัง 
เพลาขับลอ เพื่อปองกันเศษหญาที่ตัดแลวเกาะติดลอโซ  และ 
โซสงกําลัง 

3   คน 

4. ขณะตัดหญาควรมีถุงเก็บเศษหญาที่ตัดแลว  เพื่อปองกนั 
เศษหญาฟุงกระจาย 

3   คน 

5. ควรจะปรับใหใชไดกับสนามหญาหลาย ๆ  รูปแบบ 3   คน 
6. ผูควบคุมควรทําความเขาใจและฝกหดัการควบคุมวิทยุบงัคับ

กอนใชการควบคุมรถตัดหญา 
2   คน 

7. การจัดเก็บและติดตั้งกลองรับสัญญาณควรจะมีขนาดที่เล็ก
กะทัดรัดกวานี้ 

2   คน 

 

 จากขอเสนอแนะเพิม่เตมิของผูเชี่ยวชาญ  ซ่ึงเปนขอเสนอแนะที่เปนจริงและมีประโยชน

ตอผูวิจัยจึงขอสรุปดังนี้ 

 ควรปรับปรุงระดับความสูงต่ําของรถตัดหญาทั้ง  4  ลอ  เพื่อจะไดใหมีการปรับความสูง

และต่ําของหญาที่ตองตัด  ผูวิจัยเห็นวาเปนสวนที่ดีแตปญหามีอยูวา  ถาหญายาวมากจะมีปญหา

หญาเขาไปพันลอรถ  สวนแบตเตอรี่ผูวิจัยมีความคิดเห็นที่จะใชแบตเตอรี่แหงเนื่องจากไมตองเตมิ

น้ํากลั่น  ทางดานฝาครอบโซ  ลอโซและถุงเก็บเศษหญาที่ตัดเสร็จแลวจึงเปนสวนที่ดี  เนื่องจาก

เปนการปองกันเศษหญาเขาไปในตัวโซและลอโซจึงเปนการยืดอายุการใชงานโซและลอโซ  สวน

การปรับใหใชไดกับสนามหญาหลาย ๆ  รูปแบบนั้น  คงจะไมสะดวกเทาไหรเนื่องจากกําลังและ
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ความสามารถของรถมีขอบเขตจํากัด  ไมเหมือนกับรถตัดหญาที่ใชคนเข็นเดินตาม  สวนผูที่จะมา

ควบคุมหรือใชรถตัดหญานั้นควรฝกหัดหรือเคยเลนรถควบคุมดวยวิทยุบังคับมากอนนั้นจะเปน

ผลดีตอการควบคุม  เพราะใชวิธีการควบคุมเหมือนกัน  ทางดานกลองรับสัญญาณนั้นผูวิจัยเห็นวา

มีขนาดใหญไปบางจึงมีผลตอการติดตั้งทําใหความสวยงามและความกะทัดรัดลดลง 
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