บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการออกแบบสรางและพัฒนารถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับและไดประเมิน
ความพึงพอใจ 4 ดาน ไดแก ลักษณะการกายภาพ ลักษณะการใชงาน ลักษณะการบํารุงรักษา
และความเหมาะสมดานการนําไปใชงาน จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถที่จะสรุปผลการวิจัย
การพัฒนารถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ และมีขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชนที่สามารถ
นําไปเปนขอคิดในการปรับปรุงและพัฒนารถตัดหญา

อภิปรายผล
จากการออกแบบสรางรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับนํามาอภิปรายผลดังนี้
การวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ พบวา การออกแบบและการสรางชิ้นสวนของรถ
ตัดหญาสามารถนํามาประกอบกันไดอยางเหมาะสม เนื่องจากชิ้นสวนที่ถูกออกแบบมานั้น จะมี
ระยะและความหางของแตละชิ้นสวนสามารถนํามาติดตั้งและประกอบไดอยางเหมาะสม รวมถึง
การออกแบบและการสรางรถตัดหญามีความแข็งแรง ทางการออกแบบรถตัดหญาโดยภาพรวมนั้น
มีความคงทน และเหมาะสม รวมถึงมีความสวยงาม สอดคลองกับเอกสารของ บรรเลง ศรนิล
และกิตติ นิงสานนท เกี่ยวกับการคํานวณและออกแบบชิ้นสวนเครื่องกล (2530) นัน้ การออกแบบ
เครื่องจักรกลนอกจากจะนึกถึงความเปนไปไดเชิงวิศวกรรม และสะดวกในการใชงาน และงาย
ตอการบํารุงรักษา แลวยังตองคํานึงถึงความแข็งแรงทนทานดวย และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ประสาทพร วงษคําชาง (2544) ที่ไดศึกษา การออกแบบและควบคุมแขนกล ที่มีโครงสรางแบบ
สจวต จึงตองมีโครงสรางที่มีความแข็งแรง สามารถที่จะรับแรงและแรงบิดไดสูง ซึ่งผลแสดง
ลักษณะทางกายภาพในภาพรวมของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ ดานลักษณะทางกายภาพ
อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก คือคาเฉลี่ย X = 4.18
การวิเคราะหลักษณะการใชงาน พบวา การออกแบบรถตัดหญาทําใหผูทําหนาที่มี
ความปลอดภัย เนื่องจากการออกแบบรถตัดหญาจะใชวทิ ยุเปนตัวควบคุมการทํางานของรถตัดหญา
ซึ่งอยูหางกันระหวางรถตัดหญากับผูควบคุม และการออกแบบรถตัดหญาก็งายตอการควบคุมดวย
สวนการออกแบบรถตัดหญาสามารถใชงานไดยาวนานติดตอกัน เพราะจะมีระบบประจุไฟ จะ
ทําหนาที่ประจุกระแสไฟเขาแบตเตอรี่ตลอด ในขณะที่เครื่องยนตทาํ งานอยู สวนการออกแบบ
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รถตัดหญาสามารถใชงานไดกับหญาทุกประเภทนั้นคงเปนไปไดนอย ในที่นี้จะเปนสนามหญาที่
ปลูกไวเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย เชน สนามฟุตบอล สนามหญาที่มีไวออกกําลังกาย หรือ
สนามหญาที่ไวพักผอน จึงสอดคลองกับเอกสารของ มานพ ตันตระบัณฑิตย เกี่ยวกับเทคนิค
การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน (2540) นั้น การออกแบบชิ้นสวนหรือเครื่องจักรกล ให
ใชงานไดดีนั้น ประการแรกจะตองมีการรวบรวมวิธีแกปญหาในการออกแบบไดหลายรูปแบบ
และผลแสดงลักษณะการใชงานในภาพรวมของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ ดานลักษณะ
การใชงานอยูใ นเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก คือคา X = 4.16
การวิเคราะหลักษณะการบํารุงรักษา พบวา รถตัดหญาที่ออกแบบมางายตอการบํารุง
รักษาและงายตอการเก็บรักษา เนื่องจากตัววัสดุและอุปกรณที่นํามาออกแบบจะมีการติดตั้งและ
จับยึดกับโครงสรางดวยนัต สวนการเก็บรักษาก็สะดวกเพราะรถจะมีขนาดความกวาง × ความยาว
= 580 × 700 มิลลิเมตร ซึ่งจัดวามีขนาดกะทัดรัด ชิน้ สวนของรถตัดหญาที่ออกแบบหาอะไหล
ไดงายและราคาไมแพง เนือ่ งจากเครื่องยนตที่นํามาใชเปนเครื่องตัดหญานี้เปนเครื่องยี่หอ บริกส
แอนด สแตรทตัน ขนาด 3.5 แรงมา 4 จังหวะ แบบสูบนอน ซึ่งเปนที่นิยมใชในประเทศไทย
มานานแลว ถามีชิ้นสวนใดเกิดการชํารุดเสียหายสามารถที่จะถอดเปลี่ยนหรือซอมแซมได และ
หาไดงายราคาไมแพง มีขายตามรานขายอะไหลที่จําหนายเครื่องยนตเล็กทั่ว ๆ ไป สวนรถตัดหญา
ที่ออกแบบมาหาชางซอมบํารุงไดงาย เพราะตามรานจําหนายเครื่องยนตการเกษตรทั่ว ๆ ไป จะมี
การรับซอมและแกไขเครื่องยนตเล็กดวย ซึ่งสะดวกตอการซอมบํารุง สอดคลองกับสมมุติฐานที่
ผูวิจัยตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประทีป คงคา (2539) ที่ไดศึกษา และออกแบบสราง
รถกวาดขยะ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานแลว จะอยูในเกณฑที่มีประสิทธิภาพมาก
และผลแสดงลักษณะการบํารุงรักษารถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับดานลักษณะการใชงานอยู
ในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก คือคา X = 4.38
การวิเคราะหความเหมาะสมดานการนําไปใชงาน พบวา มีความสะดวกตอการนําไป
ปฏิบัติงาน เนื่องจากรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับมีอุปกรณควบคุมการทํางานนอย เพราะ
จะใชวิทยุเปนตัวบังคับการทํางานของรถ เชน เดินหนา ถอยหลัง และเลี้ยวซายขวา จึงทําให
ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของสุรนาถ ศรีลาดเลา และสุรศักดิ์
ผองศิริ (2546) ไดศึกษาออกแบบรถตัดหญาบังคับดวยวิทยุ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ใหกับผูใชรถตัดหญา และเปนการประยุกตรถตัดหญาเขากับวิทยุบังคับ พรอมกันนั้นเปนการลด
ขั้นตอนในการทํางานของผูควบคุมอีกดวย สวนรถตัดหญาที่ออกแบบมาจะทําใหผูปฏิบัติงานมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น เนื่องมาจากผูทํางานไมตอ งเข็นตามรถตัดหญา จึงไมเมื่อยลา ขณะเดียวกัน
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ก็จะมีความเพลิดเพลินกับการควบคุมรถดวย จึงเปนการลดการใชกําลังคนงานได สอดคลองกับ
งานวิจยั ของ ทรงธรรม ไชยพงษ (2546) ไดศึกษาการออกแบบและทดสอบเครื่องปลอกออยเพื่อการ
ผลิตน้ําออยคั้น โดยใชมอเตอรไฟฟาเปนตัวตนกําลังและใชผูปฏิบัติงาน 1 คนเปนผูควบคุมเครื่อง
และสอดคลองกับเอกสารของ อนันท วงษกระจาง เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
(2533) คือสิ่งที่ออกแบบนัน้ ตองมีคณ
ุ ภาพ หรือประเมินประสิทธิภาพและผลแสดงความเหมาะสม
ดานการนําไปใชงานรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับทางความเหมาะสมดานการนําไปใชงานอยู
ในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก คือคาเฉลี่ย X = 4.24 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูวิจยั ขอเสนอแนะบางสิ่งบางอยางเพื่อใหเกิดแนวคิดใหมเกีย่ วกับการ
วิจัยในอนาคตดังนี้
1. การออกแบบรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับผูวิจยั ไดออกแบบและสรางขึ้น
1.1 ขนาดของถังน้ํามันเชื้อเพลิงจะมีความจุ 600 ลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่งมีขนาด
ความจุยังนอยไปเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเวลาในการตัดหญาอยางตอเนื่อง คือ ไมตองดับเครื่อง
บอยครั้ง เพื่อที่จะเติมน้ํามันเชื้อเพลิงใหม
1.2 สายไฟที่นํามาตอและติดตั้ง ระบบวงจรของรถตัดหญาจะตองจัดเก็บสายไฟ
ใหมีความเรียบรอยและสวยงาม พรอมสะดวกตอการตรวจเช็คสายไฟที่นํามาตอวงจร
1.3 ความกะทัดรัด กลมกลืนระหวางกลองรับสัญญาณคลื่นวิทยุกับตัวเครื่องยนต
และโครงรถตัดหญา ยังไมสอดคลองกันเทาที่ควร จะตองมีการออกแบบกลองหรือจัดสรางกลอง
ขึ้นมาเอง เพื่อใหเกิดการสอดคลองกับตัวเครื่องยนต
1.4 ใบมีดตัดหญาที่ทําจากเหล็ก ถาเปลี่ยนมาใชเอ็นตัดหญาแทนใบมีด เนื่องจาก
ใบมีดตัดหญาเมื่อกระแทกกับวัสดุที่เปนของแข็ง เชน กอนหิน หรือเศษไม จะถูกใบมีดตีอัด
ออกมาดวยแรงเหวีย่ ง ซึ่งอาจจะเปนอันตรายกับคนที่อยูบริเวณใกล แตถาทําจากเอ็นแทนใบมีด
แลว เอ็นจะมีความยืดหยุน ไดดี และตัดหญาไดเรียบ เหมือนใบมีดทีท่ ําจากเหล็ก ที่สําคัญไมทํา
ใหเกิดอันตรายกับคนที่อยูใกลหรือกําลังปฏิบัติหนาที่อยู
1.5 แบตเตอรีค่ วรเปนแบบแบตเตอรี่แหงเพราะไมตองระวังเรื่องน้ํากลัน่
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาวิจยั ในเรื่องของการนําโปรแกรมทางคอมพิวเตอรเขามาควบคุมการทํางาน
ของรถตัดหญา ซึ่งจะเปนการศึกษาและพัฒนาในการใชระบบคอมพิวเตอรมาควบคุมการทํางาน
ของรถตัดหญา จะทําใหการควบคุมถูกตองแมนยําตามที่ไดตั้งโปรแกรมไว และจะเปนการเปลี่ยน
รูปแบบการตัดหญาจากการใชคนเดินตาม และมาใชวิทยุบังคับ แลวพัฒนามาเปนการควบคุมดวย
คอมพิวเตอร

