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บทคัดย่อ 

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนารถเข็น

อเนกประสงค์ขึน้ลงบันได และประเมนิคณุภาพของรถเขน็อเนกประสงค์ขึน้ลงบนัได โดยใช้เคร่ืองมอืในงานวจิยั คือ 

1) รถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได และ 2) แบบประเมินคุณภาพของรถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได 

 ผลวิจัยพบว่า การประเมินคุณภาพรถเข็นอเนกประสงค์ข้ึนลงบันได มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก  

ค่าเฉลี่ย 4.33 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.55 ในรายการคุณภาพของการใช้ขนาดเหมาะสมและความแข็งแรงเพียงพอ,  

ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิตเหมาะสม และการใช้งานมีความสะดวกและง่าย ซึ่งรถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได

สามารถใช้งานได้ เป็นที่น่าพอใจด้วยคุณสมบัติที่ช่วยขนวัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของในการขึ้นลงบันไดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงสรุปได้ว่ารถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได สามารถน�าไปใช้งานได้ตามสมรรถนะที่ต้องการ

ค�าส�าคัญ : รถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได

Abstract

The developed a multi-purpose trolley using for stairs.  This research project aims to  

1) design and develop a multi-purpose trolley using for stairs and 2) to investigate the quality 

multi-purpose trolley using for stairs, because diversity of qualification the trolley prices and 

different of properties.  Research instrument 1) The multi-purpose trolley using for stairs and  

2) Quality assessment for the multi-purpose trolley using for stairs

The research results revealed as follow, the results of Quality assessment average 4.33  

in high quality and most of average equal 4.55 is appropriate size of a multi-purpose trolley  

using for stairs and easy for using.  Which a multi-purpose trolley using for stairs can be used  

Satisfied with the properties that help the material, equipment or objects to go up and  

down stairs effectively.

Keywords : multi-purpose trolley using for stairs
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1. บทน�า

ในปัจจุบันการก่อสร้างบ้าน อาคารต่าง ๆ หรือการขนของขึ้นที่สูงในจ�านวนไม่มากแต่ล�าบากในการขนย้าย  

ตามบ้านเรอืนหรอือาคารก่อสร้าง แต่กม็ปัีญหาอยูบ้่างในการขนวสัดอุปุกรณ์ในการท�างาน ทีม่นี�า้หนกัมาก ขึน้อาคาร  

ท�าให้ยากต่อการขนย้าย จึงจ�าเป็นต้องใช้เครื่องทุ่นแรงในการขนย้าย โดยการใช้รถเข็นเหล็ก แต่รถเข็นเหล็ก 

แบบธรรมดาไม่สามารถเข็นวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ขึ้นลงบันไดได้ [1]

จากปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดประดิษฐ์รถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได ท่ีสามารถข้ึนลงบันไดได้ เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกในการใช้งาน มีความรวดเร็วในการท�างาน ไม่ต้องยกขึ้นและยกลง และสามารถดึงรถเข็นขึ้นบันไดได้ 

สามารถท�างานคนเดียวได้สะดวกและปลอดภัย

ผู ้วิจัยเห็นว่า ข้อดีของการใช้รถเข็นทุ ่นแรงสามารถช่วยอ�านวยความสะดวกในการขนย้าย วัสดุส่ิงของ 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น ต่างจากวิธีการถือด้วยมือเปล่าข้ึนลงอาคาร บ้านพักอาศัย หรือสถานท่ีก่อสร้าง  

เป็นเครื่องทุ่นแรงในการช่วยขนอุปกรณ์ที่มีน�้าหนักไม่มาก แต่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ต่างจากการถือด้วยมือเปล่า 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนารถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได

2.2  เพื่อศึกษาคุณภาพของรถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได

3. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

รถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันไดมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มากขึ้นไป

4. วิธีการด�าเนินการวิจัย

การศึกษาคุณภาพของ รถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได ที่มีผลต่อคุณภาพของการใช้งานส�าหรับผู้ที่ใช้งาน 

รถเข็นอเนกประสงค์ข้ึนลงบันได และเพื่อให้ทราบถึงข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้รถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูจ้ดัท�าได้ก�าหนดวธิกีารด�าเนนิการโดยมรีายละเอยีด ดงันี้

4.1  วิธีการศึกษาที่น�ามาใช้ในงานวิจัย

4.2  ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างและผู้เชี่ยวชาญ

4.3  การสร้างชิ้นงานและแบบประเมิน

4.4  การทดลองใช้และเก็บข้อมูล

4.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

4.1 วิธีการศึกษาที่น�ามาใช้ในงานวิจัย

  4.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

   ในการจัดท�าโครงงานครั้งนี้ ผู้จัดท�างานวิจัยได้จัดล�าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อง่ายต่อการ 

ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้จัดล�าดับขั้นตอน ดังนี้
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 4.1.2 การปฏิบัติงานตามล�าดับขั้นตอน [2]

   จากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 1 ผู้วิจัยได้ล�าดับงานออกเป็น 5 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ดังนี้

   4.1.2.1 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องท้ังทางต�ารา ทางสื่ออินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ในการศึกษา

ข้อมูล ดังนี้

      1) ศึกษาลักษณะการท�างานของล้อรถเข็น

      2)  ศึกษาการท�างานของรถเข็น

      3) ศึกษาความเหมาะสมกับการใช้งาน

   4.1.2.2 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการด�าเนินงานและก�าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 

ง่ายขึ้น การจัดล�าดับขั้นตอนที่เหมาะสม การเสนอโครงงานและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อจัดท�า

แผนเสนอโครงงานเพื่อขออนุมัติในการจัดท�าแผนหัวข้อโครงงาน เพ่ือขออนุมัติโครงงาน ได้ใช้ข้อมูลเหตุผลต่าง ๆ  

สนบัสนนุการเสนอหวัข้อโครงงาน  เพือ่ให้ทางวทิยาลัยได้พจิารณาและอนมุติัให้ด�าเนนิโครงงานต่อไป โดยรายละเอยีด 

ของแผนเสนอหัวข้อโครงงานเพื่ออนุมัติ มีดังนี้
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     1) ชือ่โครงงาน  โดยก�าหนดชือ่ของโครงงาน ให้มคีวามสอดคล้องกบัรายละเอยีดของโครงงาน 

     2) ผู้ด�าเนินโครงงาน โดยมีรายชื่อของนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ร่วมกันด�าเนินโครงงานจน 

บรรลุตามเป้าหมาย 

     3) อาจารย์ท่ีปรกึษา ซึง่เป็นอาจารย์ทีใ่ห้ค�าปรกึษาแนะน�าในการท�าโครงงาน และเป็นผูท้ีอ่นมุตั ิ

รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

     4) หลักการและเหตุผล จัดว่าเป็นส่วนที่ส�าคัญส่วนหนึ่ง ซ่ึงเป็นการหาเหตุผลต่าง ๆ  

มาสนับสนุนในหัวข้อโครงงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับโครงงาน และชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญ  

และความจ�าเป็นของโครงงาน 

     5) วตัถปุระสงค์ของโครงงาน เป็นการก�าหนดจดุประสงค์ของโครงงานขึน้มาเพือ่เป็นเป้าหมาย

ในการด�าเนินโครงงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

      6) ขอบเขตของโครงงาน เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีส�าคัญ เพราะในการพิจารณาอนุมัติหัวข้อ 

โครงงานจะพิจารณาที่ขอบเขตโครงงานเป็นหลัก ต้องก�าหนดให้มีความเหมาะสมกับความสามารถที่จะท�าได้ 

และเหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่

     7) วิธีการด�าเนินงาน เป็นการก�าหนดวิธีการและขั้นตอนในการด�าเนินโครงการโดยเป็น 

สรุปขั้นตอน 

     8) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ซ่ึงในการจัดท�าโครงงานนั้นจะได้รับประโยชน์จากการจัด 

ท�าผลงานโดยสรุปเป็นข้อ ๆ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน    

     9) ผู้เสนอโครงงานโดยมีรายชื่อของผู้เสนอโครงงานเพื่อขออนุมัติ 

     10) ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินงาน ในการก�าหนดแผนการด�าเนินโครงการนั้น 

     11) การศึกษาข้อมูลและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง หลักการท�างานวิธีการสร้างชิ้นงานรถเข็น 

เพ่ือน�าข้อมูลที่ได้มาท�าการออกแบบและสร้างชิ้นงานเพื่อให้ได้ขนาดท่ีเหมาะสมกับงาน และมีคุณภาพสูง 

ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ด�าเนินการในขั้นตอนที่ 3

   4.1.2.3 ข้ันตอนท่ี 3 จากการค้นคว้าข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�าการออกแบบและ 

สร้างช้ินงาน เพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสม การเลือกวัสดุที่ใช้ในการสร้างและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยการน�าหลัก

การวิธีการสร้างจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาท�าการออกแบบชิ้นงานขนาดของตัวรถเข็น ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถเข็น  

หลงัจากการออกแบบเสรจ็สิน้แล้ว  จงึด�าเนนิการสร้างตามแบบทีไ่ด้ออกแบบไว้ เพือ่ด�าเนนิการทดสอบในข้ันตอนที ่4 

   4.1.2.4 ขั้นตอนที่ 4 หลังจากการสร้างช้ินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

ในการท�าการทดสอบ เพื่อท�าการทดสอบและเก็บข้อมูลจากการทดลองรถเข็น

   4.1.2.5 ข้ันตอนท่ี 5 น�าผลท่ีได้จากการทดลองมาท�าการสรุปผล หาคุณภาพของรถเข็น 

เพื่อหาข้อสรุปคุณภาพสูงสุดของรถเข็น

4.2 ผู้เชี่ยวชาญ 

 ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4.3 การสร้างชิ้นงานและแบบประเมิน

 จากการศึกษาต�ารางานวิจัยที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือท�าการออกแบบและสร้างรถเข็น ให้มีคุณภาพ 

ในการท�างานมีล�าดับขั้นตอน ดังนี้
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 4.3.1 การออกแบบและสร้างรถเข็น

    รายละเอียดโครงสร้างของรถเข็น

    1) เหล็กสแตนเลส 

    2) ล้อรถเข็น

    3) ตลับลูกปืน

    4) เหล็กเพลา

ภาพที่ 2 ท�าการเชื่อมบริเวณฐานตะแกรงรองวัสดุ

ภาพที่ 3 ท�าการตัดและเชื่อมตัวยึดล้อรถเข็นพร้อมเจียร์แต่งตัวยึดล้อ

ภาพที่ 4 ท�าการประกอบล้อรถเข็นเข้ากับตัวยึดล้อ
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ภาพที่ 5 ท�าการประกอบตัวยึดล้อรถเข้ากับโครงรถ

ภาพที่ 6 แสดงโครงสร้างทั้งหมดของรถเข็น

  4.3.2 ขั้นตอนการท�างานของรถเข็น

   1) น�าวัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของต่าง ๆ วางบนรถเข็น

   2) จับบริเวณที่จับปลายตัวรถ แล้วดันเพื่อเข็นไปด้านหน้า และดึงขณะที่จะน�าขึ้นบันได

 4.3.3 การสร้างแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการจัดท�าโครงงาน

   ผู้จัดท�าโครงงานได้ด�าเนินการสร้างเครื่องมือในการจัดท�าโครงงาน เป็นแบบประเมินความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญ 

 4.3.4 วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลที่ต้องการ

   การวิเคราะห์การประเมินคุณภาพของรถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิ

เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ค่าความถี่ และค่าร้อยละ โดยน�าข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพ  

หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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
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 4.3.5 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน

   1) ศึกษาข้อมูลของค�าถามศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินจากต�ารา หรือท�างานวิจัยอื่นที่มีเรื่อง 

ในการจัดท�าโครงงานคล้ายกัน แล้วก�าหนดแบบของแบบประเมิน

   2) ออกแบบแบบประเมินฉบับร่าง ลงมือเขียนแบบประเมินฉบับร่างตามโครงสร้างของเนื้อหา 

ของแบบประเมิน และตามหลักในการสร้างรูปแบบที่ก�าหนดไว้

   3) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาแบบประเมินในด้านท่ีจะศึกษาและพิจารณาความถูกต้อง 

ของข้อค�าถามแต่ละข้อ แล้วน�าเอาข้อวิพากษ์เหล่านั้นมาพิจารณาแก้ไขให้เหมาะสม

   4) พิมพ์แบบประเมินฉบับจริง ท�าการพิมพ์แบบประเมินที่จะใช้จริงหลังจากปรับปรุงแล้ว 

ในการพิมพ์จะต้องค�านึงถึงความชัดเจนในการอธิบายจุดประสงค์ และวิธีการตรวจความถูกต้องในเนื้อหาสาระ 

และจัดรูปแบบให้สวยงาม

 4.3.6 การสร้างแบบประเมินของกลุ่มตัวอย่าง

   ผู้จัดท�าโครงงานได้ด�าเนินการสร้างเครื่องมือในการจัดท�าโครงงานเป็นแบบประเมินความคิดเห็น 

ของกลุ่มตัวอย่าง

 4.3.7 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพ

   1) ศกึษารปูแบบวธิกีารสร้างแบบประเมนิคณุภาพจากต�าราหรือท�างานวิจัยอืน่ทีม่เีร่ืองในการจดัท�า

โครงงานคล้ายกัน แล้วก�าหนดแบบของแบบประเมินคุณภาพ

   2) แบบประเมินฉบับร่าง ลงมือเขียนแบบประเมินฉบับร่างตามโครงสร้างของเนื้อหาของ 

แบบประเมิน และตามหลักในการสร้างรูปแบบที่ก�าหนดไว้

   3) ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาแบบประเมินในด้านที่จะศึกษาและพิจารณาความถูกต้องของ 

ข้อค�าถามแต่ละข้อ แล้วน�าเอาข้อวิจารณ์เหล่านั้นมาพิจารณาแก้ไขให้เหมาะสม

   4) พมิพ์แบบประเมนิฉบบัจรงิ ท�าการพิมพ์แบบประเมนิทีจ่ะใช้จริงหลังจากปรับปรุงแล้วในการพมิพ์

จะต้องค�านึงถึงความชัดเจนในการอธิบายจุดประสงค์ และวิธีการตรวจความถูกต้องในเนื้อหาสาระและจัดรูปแบบ 

ให้สวยงาม

4.4 การทดลองใช้และเก็บข้อมูล

 การด�าเนินการสาธิตและเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากแบบประเมินความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ฉบับ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เม่ือผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาลักษณะต่าง ๆ ทางกายภาพและ 

ความสามารถของรถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได โดยพิจารณาจากการใช้รถเข็นอเนกประสงค์ข้ึนลงบันได  

และแบบประเมินความคิดเห็นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

 การเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้เชีย่วชาญ ผู้วจัิยได้ท�าการนดัหมายผูเ้ชีย่วชาญ โดยได้นดัหมายมาพร้อมกนั 3 คน 

เพื่อประเมินคุณภาพรถเข็นอเนกประสงค์ข้ึนลงบันได โดยอยู่ภายใต้สมมติฐานงานวิจัย ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 1  

ว่ารถเขน็อเนกประสงค์ขึน้ลงบนัได ช่วยให้ผูที้ต้่องขนวสัด ุอปุกรณ์หรอืสิง่ของต่าง ๆ  สามารถลดระยะเวลาการท�างาน 

และช่วยทุ่นแรงในการขนย้าย

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยได้ท�าการนัดหมายประชากรกลุ่มตัวอย่าง

เพ่ือทดลองใช้รถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได โดยอยู ่ภายใต้สมมติฐานงานวิจัย ดังที่กล่าวไว้ในบทท่ี 1  

รถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันไดที่พัฒนาขึ้น ช่วยอ�านวยความสะดวกให้ผู้ท่ีต้องขนวัสดุ อุปกรณ์ข้ึนลงบันได  

ซึ่งผู ้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้รถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันไดโดยประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง 
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5. ผลการวิจัย

5.1 การพัฒนารถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได 

 การพัฒนารถเข็นอเนกประสงค์จากรถเข็นของธรรมดา ในการใช้งานทางราบ และแนวระนาบเอียง ปกติ 

ให้สามารถเคลื่อนที่ และสามารถขึ้นลงบันไดได้สะดวกมากขึ้น

ภาพที่ 7 แสดงรูปรถเข็นแบบดั้งเดิม

ภาพที่ 8 แสดงการพัฒนาล้อที่ใช้ในการขับเคลื่อนของรถเข็น

5.2 การประเมินคุณภาพรถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได

 ในการออกแบบและสร้างรถเข็นอเนกประสงค์ข้ึนลงบันได ได้ใช้หลักการและทฤษฎีทางวิศวกรรมศาสตร์  

เพื่อด�าเนินการจัดท�าจนกระท่ังโครงการส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อที่จะให้การออกแบบและการสร้างรถเข็น

อเนกประสงค์ขึ้นลงบันไดมีคุณภาพสูงสุด ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของตัวรถเข็น  

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพสามารถน�ามาเสนอในลักษณะของตาราง เพื่อแสดงคะแนนประเมินผล 

ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละรายการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของรถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันไดโดยผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน (S.D.) ระดับคุณภาพ

ด้านการออกแบบ

1. การใช้ขนาดเหมาะสมและความแข็งแรงเพียงพอ 4.67 0.47 มากที่สุด

2. ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิตเหมาะสม 4.67 0.47 มากที่สุด

3. ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนในการผลิต 4.00 0.82 มาก

ด้านการใช้งาน

4. การใช้งานมีความสะดวกและง่าย 4.67 0.47 มากที่สุด

5. การติดตั้ง-เคลื่อนย้ายง่าย 4.33 0.47 มาก

6. มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.33 0.47 มาก

7. สามารถบ�ารุงรักษาและท�าความสะอาดง่าย 4.00 0.82 มาก

8. ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 4.33 0.47 มาก

คุณภาพโดยรวม 4.37 0.55 มาก

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีความเห็นว่า คุณภาพของรถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาก ซ่ึงรายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากับ 4.67 อยู่ในเกณฑ์

คุณภาพ มากที่สุด ได้แก่ การใช้ขนาดเหมาะสมและความแข็งแรงเพียงพอ, ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิตเหมาะสม  

และการใช้งานมีความสะดวกและง่าย และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 4.00 อยู่ในเกณฑ ์

คุณภาพมาก ได้แก่ ใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตเหมาะสม และใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนในการผลิต

6. อภิปรายผล

ในการพัฒนารถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได  

และศึกษาคุณภาพโดยประเมินระดับความพึงพอใจจากการเลือกประชากร ส�าหรับกระบวนการในการวิเคราะห์

หลังจากพัฒนารถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได แล้วท�าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาคุณภาพของรถเข็น

อเนกประสงค์ขึ้นลงบันไดท่ีพัฒนาขึ้น ในด้านการใช้งานโดยผู้ช�านาญการ หลังจากนั้นได้น�าตัวรถเข็นไปทดสอบ 

โดยผู ้เชี่ยวชาญเพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานของรถเข็นประชากรกลุ ่มตัวอย่าง จากกระบวนการศึกษา 

และการประเมินผลต่าง ๆ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5ท่าน มีความเห็นว่าคุณภาพของรถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได

โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาก ซ่ึงรายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากับ 4.67 อยู่ในเกณฑ์

คุณภาพ มากที่สุด ได้แก่ การใช้ขนาดเหมาะสมและความแข็งแรงเพียงพอ, ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิตเหมาะสม  

และการใช้งานมีความสะดวกและง่าย และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 4.00 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ

มาก ได้แก่ ใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตเหมาะสม และใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนในการผลิต ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สิวพิงษ์ เหมาะธลิุน (2560) เร่ือง การพัฒนาเคร่ืองตัดใบข้าวสะพาย

บ่าขนาดเล็ก พบว่า คุณภาพการออกแบบพัฒนาเครื่องตัดใบข้าว มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้ ประหยัดเวลา ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ท�าความสะอาดดูแลรักษาง่าย และสร้างด้วยวัสดุ

ที่ประหยัด [3]
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7. สรุปผล 

รถเขน็อเนกประสงค์ข้ึนลงบนัได ทีไ่ด้ออกแบบและพัฒนาขึน้นัน้ ไม่ก่อให้เกดิมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม เหมาะส�าหรบั 

ผู้ที่ต้องขนย้ายของข้ึนบริเวณบันได สามารถบ�ารุงรักษา และท�าความสะอาดได้ง่าย ช่วยทุ่นแรงในการท�างาน  

ซึ่งจากการทดสอบสมรรถนะ และการประเมินของผู้เชี่ยวชาญและประชากรกลุ่มตัวอย่าง ผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาก

จึงสรุปได้ว่ารถเข็นอเนกประสงค์ขึ้นลงบันได สามารถน�าไปใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ

8. ข้อเสนอแนะ

8.1 ตัวรถเข็นควรมีน�้าหนักที่เบากว่านี้

8.2 ล้อของตัวรถเข็นควรมีช่วงการเลี้ยวที่สะดวกขึ้น

8.3 ตัวล้อรถค่อนข้างมีน�้าหนักมาก

9.  การน�าไปใช้ในวิชาชีพ

9.1 ช่างมือใหม่หรือบุคคลทั่วไปสามารถน�ารถเข็นไปใช้งานด้วยตัวเองได้

9.2 สามารถน�ารถเข็น ไปใช้ในสาขาวิชาช่างก่อสร้างได้

10. ปัญหาและอุปสรรค

10.1 การออกแบบตัวรถเข็น ต้องหาวัสดุขนาดที่เหมาะสม มีน�้าหนักเบาและง่ายต่อการใช้งาน

10.2 วัสดุที่จะน�ามาใช้ผลิตตัวรถเข็น ต้องเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง

10.3 ต้องหาโรงเชื่อมสแตนเลสที่มีความช�านาญและมีฝีมือ เพราะชิ้นงานเป็นสแตนเลส
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