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บทคัดย่อ 

งานวิจัย เรื่อง การสร้างบล็อกประคองสกรูยึดฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างบล็อก 

ประคองสกรูยึดฝ้า 2) ศึกษาคุณภาพของบล็อกประคองสกรูยึดฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่ และ3) ศึกษาความพึงพอใจ

ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบล็อกประคองสกรูยึดฝ้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 30 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บล็อกประคองสกรูยึดฝ้า 2) แบบประเมินคุณภาพบล็อกประครองสกรูยึดฝ้า 

ส�าหรับช่างมือใหม่ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของช่างมือใหม่ต่อบล็อกประคองสกรูยึดฝ้า

ผลการศึกษา พบว่า การสร้างบล็อกประคองสกูรยึดฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่ ใช้แนวคิดการออกแบบ 

ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือบนที่สูงเพื่อให้สะดวก 

และง่ายต่อการใช้งาน ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 อยู ่ในเกณฑ์คุณภาพมาก  

และการประเมนิคณุภาพความพงึพอใจ โดยรวมมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.55 อยูใ่นเกณฑ์พงึพอใจมากทีส่ดุ ซึง่เป็นไปตาม 

สมมติฐานการวิจัย เนื่องจากผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างชัดเจน ออกแบบและสร้างเครื่องมือให ้

มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง และสะดวกต่อการใช้งาน

ค�าส�าคัญ : บล็อกประคองสกูรยึดฝ้า ช่างมือใหม่

Abstract

The build of support screw hold on ceiling for technician beginners, this research project aims to  

1) build of support screw hold on ceiling, 2) to investigate the quality the build of support  

screw hold on ceiling for technician beginners and 3) to investigate the satisfy of technician  

beginners.  Technician beginners are the graduated diploma vocational certificate in  

department of construction in 2019.  Research instrument 1) Support screw hold on ceiling 

2) Quality assessment for support screw hold on ceiling for technician beginners and  

3) Satisfaction of technician beginners after using support screw hold on ceiling.

The research results revealed as follow, The build of support screw hold on ceiling for  

technician beginners used concept of Engineering Design Process and made to solve  

working at height.  The results of Quality assessment average 4.33 in high quality and the results  

of satisfaction of technician beginners average 4.55 in most satisfy, because the researchers  
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clearly analyze problem of technician beginners design and build equipment appropriate  

and convenient for technician beginners.

Keywords : support screw hold on ceiling, technician beginners

1. บทน�า

จากการสัมภาษณ์หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (2563) เกี่ยวกับปัญหาท่ีพบบ่อย 

จากกลุ่มนักศึกษาจบใหม่จากระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัยได้ท�าการสังเคราะห์ปัญหาออกมาเป็น  

4 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือปฏิบัติงานที่สูง ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรงานไม้  

ปัญหาเกี่ยวกับการท�าเอกสารส�านักงาน และปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับงานโครงสร้าง และผู้วิจัยได้ส�ารวจปัญหา 

ท่ีเกิดขึ้นจากช่างมือใหม่ (นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส�าเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษา 2562, 2563) จ�านวน 30 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดของปัญหา เท่ากับ 4.67 คือ การใช้เครื่องมือ 

ปฏิบัติงานฝ้า ซึ่งเป็นปัญหาท่ีจัดอยู่ในกลุ่มของปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือปฏิบัติงานที่สูง ผู้วิจัยจึงได้ท�า 

การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานฝ้าเพื่อน�ามาออกแบบงานวิจัยในครั้งนี้

งานติดตั้งฝ้าเพดาน มีข้ันตอนในการประกอบโครงคร่าวฝ้าเพดาน โดยใช้สกรูยึดติด ควรยิงให้ หัวสกรูจมลึก 

ลงไปในแผ่นฝ้าโดยไม่มหีวัสกรโูผล่ออกมา เพือ่ให้ผนืเพดานดเูรยีบเสมอกัน ไม่มร่ีองหรอืปุ่ม เพือ่ง่ายต่อการเกบ็งาน 

ฉาบรอยต่อและทาสีทับได้อย่างสวยงาม ซึ่งขณะการยิงสกรูยึดฝ้าส�าหรับบุคคลท่ัวไปหรือช่างมือใหม่ พบปัญหา 

คล้ายกันคือ หัวสกรูไม่จม หัวสกรูจมลึกเกินไป เป็นสาเหตุท�าให้ฝ้าแตกหรือเกิดความเสียหายได้ ในบางครั้งเรา

ต้องใช้แรงในการยิงสกรูลงบนช้ินงานท่ีแข็งในท่ีสูง มือข้างหนึ่งจับสกรู มืออีกข้างจับสว่าน บางครั้งสกรูก็ดีดออก 

ท�าให้เสียเวลา สิ้นเปลืองสกรูที่ร่วงหล่นหาย

จากปัญหาและความส�าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติโครงงานวิจัยเรื่อง การสร้างบล็อก 

ประคองสกรูยึดฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับช่างมือใหม่ และพัฒนาความส�าคัญของ 

การปฏบิติังานฝ้า ผูวิ้จยัหวงัว่าการวจิยัคร้ังนีจ้ะส่งผลให้การสร้างบลอ็กประคองสกรูยึดฝ้าเป็นประโยชน์ต่อช่างมอืใหม่  

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1 เพื่อสร้างบล็อกประคองสกรูยึดฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่

2.2  เพื่อศึกษาคุณภาพของบล็อกประคองสกรูยึดฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่

2.3  เพื่อประเมินความพึงพอใจของช่างมือใหม่ที่มีต่อบล็อกประคองสกรูยึดฝ้า

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1  คุณภาพของบล็อกประคองสกรูยึดฝ้าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาก

3.2  ช่างมือใหม่มีความพอใจต่อบล็อกประคองสกรูยึดฝ้า อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก
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4. วิธีการด�าเนินการวิจัย

รปูแบบการวิจยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงกึง่ทดลอง โดยเกบ็ข้อมลูหลายครัง้ในช่วงเวลาทีต่่างกนั (Time Series Design) 

มีรายละเอียด ดังนี้

4.1 การออกแบบและสร้างชิ้นงาน

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อท�าการออกแบบและสร้างบล็อกประคองสกรูให้มีคุณภาพ 

ในการท�างานมีล�าดับขั้นตอน ดังนี้

 1) การออกแบบและสร้างบล็อกประคองสกรู 

ภาพที่ 1 แสดงภาพโครงสร้างทั้งหมดของบล็อกประคองสกรู

รายละเอียดโครงสร้างของบล็อกประคองสกรูที่แสดงดังภาพที่ 1 มีส ่วนประกอบดังนี้ หมายเลข 1  

เหล็กเพลากลมสีขาว ที่ท�าการกลึงแล้ว หมายเลข 2 สปริง หมายเลข 3 หัวน�า (ดอกไขควง) หมายเลข 4 

น็อตตัวหนอน 4 มิลลิเมตร

ภาพที่ 2 แสดงการประกอบชิ้นส่วน ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
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 4.3.2 ขั้นตอนการท�างานของบล็อกประคองสกรู
   4.3.2.1 น�าหวัน�าประกอบเข้ากบับล็อกประคองสกรู แล้วก�าหนดระยะจมโดยคลายนอ็ตข้างบล็อก 

แล้วปรับระดับหัวน�าให้ปลายโผล่ปลายบล็อกที่ 3 - 4 มิลลิเมตร
   4.3.2.2 น�าหัวน�าที่ประกอบเข้ากับบล็อกประคองสกรูเรียบร้อยติดตั้งที่สว่าน
   4.3.2.3 พร้อมใช้งาน เริ่มการท�างานตามสมควร
4.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
 1) ประชากร ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 82 คน (งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี, 2563)
 2) กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่ส�าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 30 คน (การเลือกแบบบังเอิญ)
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
 1) บล็อกประครองสกูรยึดฝ้า
 2) แบบประเมินคุณภาพบล็อกประครองสกรูยึดฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่
 3) แบบประเมินความพึงพอใจของช่างมือใหม่ต่อบล็อกประครองสกรูยึดฝ้า
4.4 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย
 1) การสร้างบล็อกประครองสกรู มีข้ันตอนการสร้างแสดงดังภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ

เครื่องมืองานวิจัย

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย
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 ผู ้ วิจัยได้ศึกษาวิธีการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุที่ เหมาะสมต่อการออกแบบชิ้นงาน และได ้

ท�าการออกแบบชิ้นงาน เพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเมื่อผ่านแล้ว จึงสร้างค�าถามเพ่ือใช้ในการประเมิน

คุณภาพของบล็อกสกรูยึดประคองฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อบล็อกสกูรยึด 

ประคองฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินค่าความเที่ยงตรงของข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ 

งานวิจัย จากนั้น ปรับแก้ข้อค�าถามตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1) การเก็บรวมรวมข้อมูลจากการประเมินคุณภาพของบล็อกประคองสกูรยึดฝ้า ผู้วิจัยท�าการเสนอ 

ชิ้นงานต่อผู้เช่ียวชาญจ�านวน 3 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติ คือ ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป สาขาวิชา 

ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และมีความช�านาญในการใช้เครื่องมือช่าง เพื่อประเมินคุณภาพ 

ของบล็อกประคองสกูรยึดฝ้า

 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจต่อบล็อกประคองสกูรส�าหรับช่างมือใหม่  

ผู้วิจัยได้ท�าการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน ใช้บล็อกประคองสกรูยึดฝ้า หลังจากนั้น ให้กลุ่มตัวอย่าง

ประเมินความพึงพอใจต่อบล็อคประคองสกรู

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1) การวิเคราะห์การประเมินคุณภาพของบล็อกประคองสกรู การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา  

(Descriptive Statistics) ค่าความถี่ และค่าร้อยละ โดยน�าข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพ หาค่าเฉลี่ย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน�าไปแปลผลโดยเปรียบเทียบกับระดับความต้องการระดับต่าง ๆ ตามมาตราส่วน 

Likert Scale ของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง อยู่ในระดับดีมาก

  ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  อยู่ในระดับดี

  ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง

  ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย

  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยมาก

 2) การวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจต่อบล็อกประคองสกูรส�าหรับช่างมือใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ค่าความถี่ และค่าร้อยละ โดยน�าข้อมูลจากแบบประเมิน 

ความพึงพอใจหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วน�าไปแปลผลโดยเปรียบเทียบกับระดับความต้องการ

ระดับต่าง ๆ ตามมาตราส่วน Likert Scale ของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้

  ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด

  ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก

  ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง

  ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย

  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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5. ผลการวิจัย

โครงงานวิจัย เร่ือง การสร้างบล็อกประคองสกรูยึดฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่ ผู ้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิจัย 

ที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) ผลการสร้างบล็อกสกูรส�าหรับช่างมือใหม่ ผู ้วิจัยได้ออกแบบและสร้างบล็อกสกรูส�าหรับช่างมือใหม่  

ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (NRC, 2012) มีขั้นตอน ดังนี้ 1) ระบุปัญหา 2) รวบรวมข้อมูล 

และแนวคิดที่เก่ียวข้อง 3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4) วางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหา 5) ทดสอบประเมินผล 

และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 6) น�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

2) ผลการประเมินคุณภาพของบล็อกสกูรส�าหรับช่างมือใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยใช้การประเมิน 

ตามมาตราส่วนของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งผลการประเมินคุณภาพได้แสดง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของบล็อกสกรูส�าหรับช่างมือใหม่

รายการประเมิน (S.D.) ระดับคุณภาพ

ด้านการออกแบบ

1. การใช้ขนาดเหมาะสมและความแข็งแรงเพียงพอ 4.67 0.47 มากที่สุด

2. ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิตเหมาะสม 4.00 0.82 มาก

3. ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนในการผลิต 4.67 0.47 มากที่สุด

ด้านการใช้งาน

4. การใช้งานมีความสะดวกและง่าย 4.67 0.47 มากที่สุด

5. การติดตั้ง-เคลื่อนย้ายง่าย 4.33 0.47 มาก

6. มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.00 0.82 มาก

7. สามารถบ�ารุงรักษาและท�างานสะอาดง่าย 4.33 0.47 มาก

8. ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 4.33 0.47 มาก

คุณภาพโดยรวม 4.37 0.55 มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความเห็นว่าคุณภาพของบล็อกประคองสกูรยึดฝ้าส�าหรับ 

ช่างมือใหม่ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาก ซึ่งรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.67 

อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ มากที่สุด ได้แก่ การใช้ขนาดเหมาะสมและความแข็งแรงเพียงพอ, ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน 

ในการผลิต และการใช้งานมีความสะดวกและง่าย และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 4.00  

อยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาก ได้แก่ ใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตเหมาะสม และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบล็อกสกูรส�าหรับช่างมือใหม่ จากกลุ ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 ท่าน  

โดยใช้การประเมินตามมาตราส่วนของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจได้แสดง ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบล็อกสกรูส�าหรับช่างมือใหม่

รายการประเมิน (S.D.) ระดับคุณภาพ

ด้านการออกแบบ

1. การใช้ขนาดเหมาะสมและความแข็งแรงเพียงพอ 4.50 0.68 มาก

2. ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิตเหมาะสม 4.50 0.68 มาก

3. ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนในการผลิต 4.70 0.46 มากที่สุด

ด้านการใช้งาน

4. การใช้งานมีความสะดวกและง่าย 4.53 0.62 มากที่สุด

5. การติดตั้ง-เคลื่อนย้ายง่าย 4.50 0.68 มาก

6. มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.40 0.81 มาก

7. สามารถบ�ารุงรักษาและท�างานสะอาดง่าย 4.50 0.68 มาก

8. ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 4.70 0.46 มากที่สุด

9. ความสามารถในการประคองสกรูและระยะจมสกรู 4.26 0.69 มาก

10. ประหยัดเวลาในการท�างาน 4.70 0.46 มากที่สุด

11. เหมาะส�าหรับช่างมือใหม่ 4.76 0.43 มากที่สุด

คุณภาพโดยรวม 4.55 0.60 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน มีความพึงพอใจต่อบล็อกประคองสกรูยึดฝ้าส�าหรับ 

ช่างมือใหม่ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจท่ีสุด ซ่ึงรายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากับ 4.67 

อยู่ในเกณฑ์คุณภาพมากที่สุด คือ เหมาะส�าหรับช่างมือใหม่ และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 4.26 

อยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาก คือ ความสามารถในการประคองสกรูและระยะจมสกรู

6. อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การสร้างบล็อกประครองสกูรยึดฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่ พบว่า ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน 

ที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ 

1) ผลการศึกษาคุณภาพของบล็อกประครองสกูรยึดฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่

 คุณภาพของบล็อกประครองสกูรยึดฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาก  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ซึ่งรายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด เท่ากับ 4.67 ได้แก่ การใช้ขนาดเหมาะสม 

และความแข็งแรงเพียงพอ, ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนในการผลิต และการใช้งานมีความสะดวกและง่าย  

และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาวิธีการออกแบบอย่างถ่ีถ้วน  

และเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสมต่อการสร้างชิ้นงานเพื่อให้มีความแข็งแรงมากพอ ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถใช้งานได ้

ในระยะยาว และค�านึงถึงการใช้งานจริงที่มีความง่ายและสะดวก ไม่ล�าบากต่อการปฏิบัติงานช่างในที่สูง  

จึงส่งผลให้ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิวิพงษ์ เหมาะธุลิน (2560)  

เรื่อง การพัฒนาเครื่องตัดใบข้าวสะพายบ่าขนาดเล็ก พบว่า คุณภาพการออกแบบพัฒนาเครื่องตัดใบข้าว  

มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้ ประหยัดเวลา ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน 

ท�าความสะอาดดูแลรักษาง่าย และสร้างด้วยวัสดุที่ประหยัด [1]
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2) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อบล็อกสกูรยึดฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่

 ความพึงพอใจต่อบล็อสกูรยึดฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู ่ในเกณฑ์มากท่ีสุด  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ซึ่งรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.76 ได้แก่ เหมาะส�าหรับช่างมือใหม่  

เนื่องจากผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจริงต่อกลุ่มตัวอย่าง ท�าการออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่ม

ตัวอย่าง อีกทั้ง ค�านึงถึงการใช้งานจริง จึงส่งผลให้ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สมถวิล ดอนเหลือม และบัณฑิต นาคทั่ง (2555) เรื่อง การพัฒนารถเข็นผู้พิการต้นทุนต�่า พบว่า ความพึงพอใจ 

ของกลุ่มตัวอย่างอยู ่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก เนื่องจากวิเคราะห์ความต้องการของกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

และออกแบบนวัตกรรมให้เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งานของกลุ่มตัวอย่าง [2]

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การสร้างบล็อกประคองสกูรยึดฝ้าส�าหรับช่างมือใหม่ใช้แนวคิดการออกแบบตามกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม (NRC, 2012) และสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือบนที่สูงเพื่อให้สะดวกและ 

ง่ายต่อการใช้งาน ผลการประเมนิคณุภาพโดยรวมมค่ีาเฉลีย่ เท่ากบั 4.37 อยูใ่นเกณฑ์คณุภาพมาก และการประเมิน

คุณภาพความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด

 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย

1) ตวับลอ็กประคองสกรคูวรจะมกีารบอกระยะจมของสกรูเกลยีวได้ เพือ่ก�าหนดการจมทีต้่องการของผู้ใช้งาน

2) ตวับลอ็กประคองสกรูสามารถน�ามาซ่อมแซมของใช้ต่าง ๆ  ตามความต้องการในชวีติประจ�าวนัได้นอกเหนือ

จากงานฝ้า

3) ค่อนข้างใช้เวลาขณะใส่สกรูเกลียว ส�าหรับช่างทั่วไปที่มีประสบการณ์ท�าให้เกิดความล่าช้าของงานได้
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