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บทคัดยอ 

        การพัฒนาลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค มีวัตถุประสงค เพ่ือออกแบบและสรางลิฟทยกสิ่งของ

ขนาดเล็กอเนกประสงค เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจ หลักการทำงาน เมื่อกดสวิตชจากชุด

รีโมทจะสั่งใหมอเตอรรอกไฟฟาที่มีลวดสลิงหมุนขึ้นหรือหมุนลงตามที่สั่งงาน  รอกไฟฟาใชแรงดันไฟฟา 220 VAC 

สามารถยกสิ่งของที่มีน้ำหนักสูงสุด 800 กิโลกรัม ที่ความสูงไมเกิน 150 เซนติเมตร ขณะยกสิ่งของถามีน้ำหนัก

มากเกินกวากำลังของมอเตอรรอกไฟฟา ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค มีปุมฉุกเฉินเพ่ือหยุดการทำงาน

ทันที 

        ผลการทดสอบ พบวา ประสิทธิภาพของลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค สามารถยกสิ่งของที่มี

น้ำหนักสูงสุดไมเกิน 800 กิโลกรัม ขนาดความสูงไมเกิน 150 เซนติเมตร โดยที่มอเตอรรอกไฟฟาทำงานไดไมเกิด

อาการหยุดนิ่งของการหมุน 

        การศึกษาความพึงพอใจของลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค จากกลุมตัวอยางจำนวน 40 คน พบวา 

ผลการประเมินดานโครงสรางมีคาเฉลี่ย 4.81 แปลความหมายไดวา ดานโครงสรางอยูในระดับ ดีมาก  ผลการ

ประเมินดานความเหมาะสมมีคาเฉลี่ย 4.80  แปลความหมายไดวา ดานความเหมาะสมอยูในระดับ ดีมาก ผลจาก

การประเมินการนำไปใชงานมีคาเฉลี่ย 4.83 แปลความหมายไดวา ดานการนำไปใชงานอยูในระดับ ดีมาก และผล

จากการประเมนิความพึงพอใจโดยรวมของลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค มีคาเฉลี่ย 4.81 แปล

ความหมายไดวา ดานโครงสราง ดานความเหมาะสม และดานการนำไปใชงาน อยูในระดับ ดีมาก 

 

คำสำคัญ : ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค, ชุดรีโมท, มอเตอรรอกไฟฟา 

Abstract 

     Development of a versatile small lift have a purpose to design and build a versatile small 

lift to test performance and study the satisfaction. Working principle when pressing the switch 

from the remote set, it will order the electric hoist motor with wire rope to rotate up or down 

as ordered.The electric hoist uses a voltage of 220 VAC. It can lift objects with a maximum 

weight of 800 kilograms at a height of not more than 150 centimeters. While lifting objects if the 



weight exceeds the power of the electric hoist motor. Versatile small lift There is an emergency 

button to stop working immediately. 

      The test results showed that the efficiency of the versatile small lift lift Able to lift items 

with a maximum weight of not more than 800 kilograms and a height of not more than 150 

centimeters, with the electric hoist motor working without stalling of rotation. 

      Satisfaction study of Development of a versatile small lift object lifts from a sample group 

of 40 people, it was found that the structural assessment result had an average of 4.81, 

meaning that In terms of structure, it was at a very good level. The results of the appraisal of 

suitability had an average of 4.80, meaning that Appropriateness is at a very good level. The 

results from the implementation assessment had an average of 4.83, meaning that In terms of 

use, it was at a very good level and the results from the overall satisfaction assessment of the 

versatile small object lift had an average of 4.81, meaning that structure suitability And in terms 

of use, it is at a very good level. 
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บทนำ 

          ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงคที่ผูวิจัยศึกษาคืออุปกรณทุนแรงมนุษยที่ใชงานทั่วไปใชสำหรับยก

สิ่งของขึ้นลงเปนเครื่องทุนแรงท่ีอาศยัพลังงานไฟฟาและเครื่องจักรกลขนาดเล็กที่มาเปนตัวชวยแทนกำลังคนได

เปนอยางดี เหมาะสำหรับใชยกชิ้นงานขึ้นที่สูงกวาในแนวดิ่ง สามารถยกชิ้นงาน ชั้นวางของ หรือยกขึ้นทาย

รถบรรทุกตางๆ ได สวนประกอบของลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค โดยอาศัยชุดรอกไฟฟาที่มี1.มอเตอร

ไฟฟาขนาด 1,800 วัตต 2.ลวดสลิง 3.รีโมทควบคุม ซึ่งการพัฒนาลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงคจะชวยใน

การผอนแรงและยกสิง่ของที่มีน้ำหนักมาก นอกจากนี้ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงคยังมนี้ำหนักเบาสะดวก

ตอการเคลื่อนยายในขณะทำงาน 

          ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงคที่ประกอบดวยรอกไฟฟา (Electric hoist) แบงออกเปน 2 

ประเภท ดังนี้ 1. รอกสลิงไฟฟา เหมาะสำหรับงานยก เคลื่อนยายวัตถุที่มีน้ำหนักมาก วัตถุขนาดใหญ มีท้ังแบบ 2 

ทิศทาง ขึ้น/ลง หรือ 4 ทิศทาง คือเพิ่มการไปทางซายและขวา นิยมใชในอุตสาหกรรมขนาดใหญ ที่จำเปนตองยก 

ยายวัตถุที่มีน้ำหนักมาก เพราะมีกำลังยกตั้งแต 2ตัน ถึง 30ตัน แลวแตขนาดที่เลือก   2. รอกโซไฟฟา จะมีราคา

ต่ำกวา และเหมาะสำหรับการยกวัตถุที่มีน้ำหนักเบา แบบนี้ดัดแปลงจากรอกโซดั้งเดิม ที่เคยใชมือหรือแรงคนดงึซึ่ง

การนำ รอกไฟฟา (Electric hoist) ไปใชงานนั้น ตองคำนึงถึงความเหมาะสมและลักษณะการใชงาน อีกทั้งควร



เลือกรอกไฟฟาที่มีมาตรฐาน ควรตรวจสอบการรองรับน้ำหนักสูงสุดของรอกไฟฟา เพ่ือการใชงานที่มีประสิทธิภาพ

และปลอดภัยสูงสุด 

          ดังนั้นคณะผูศึกษาจึงไดทำการพัฒนาลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค เพื่อชวยการเคลื่อนยายวัตถุที่

น้ำหนักมาก ทุนแรง ทุนเวลาในการทำงานที่ตองมีการขนยายวัตถุหรือยกของขึ้นที่สูง เชนคอยลรอน ชุดแฟน

คอยล  หรือชวยความสะดวกสบายในการทำงานบริเวณพ้ืนที่สูง แลวสามารถยกวัตถุที่วางอยูในท่ีราบกับพ้ืนได 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพ่ือออกแบบและสรางลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค 

2.เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค 

3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ ( A.C. Motor) สามารถที่จะแบงออกไดเปน 2 ประเภท คืออะซิงโครนัส

มอเตอร (Asynchronous)และซิงโครนัสมอเตอร (Synchronous) มอเตอรอะซิงโครนัสหรือที่เรียกวามอเตอร

ชนิดเหนี่ยวนำ (Induction Motor) ซึ่งจะมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดหลายรอยแรงมา มอเตอรชนิดเหนี่ยวนำมีท้ังที่

เปนมอเตอรชนิด 1 เฟส(SinglePhase) และชนิดที่เปนมอเตอร3  เฟส (Three Phase)  

มอเตอรA.C.เปนมอเตอรไฟฟาขนาดเล็กที่นำมาประกอบเขากับเกียรทด เพ่ือลดความเร็วรอบของตัวมอเตอร เพ่ือ

นำไปใชในงานสงกำลังตางๆเชน งานคอนเวเยอร งานลำเลียง เครื่องจักรขนาดเล็ก งานยก หรืองานกวน ก็ใชได

หมด เรียกวาใชกันแพรหลายในกลุม อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม เนื่องจากราคาไมสูง ขนาดกระทัดรัด การ

ติดตั้งทำไดงาย โครงสรางของมอเตอรคลายมอเตอรกระแสตรง มีทั้งชนิดไฟฟา 1เฟส และไฟฟา 3เฟส คือ 

INDUCTION , REVERSIBLE , SPEED CONTROL , MANETIC BRAKE 

2.2 รอกไฟฟา (Electric Chain Hoist) คือ รอกที่ใชไฟฟาในการชักรอก โดยสามารถควบคมุการทำงาน

ไดอยางงายดาย มีน้ำหนักเบา สะดวกในการคลื่อนยาย ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ รอกโซไฟฟา และรอกสลิง

ไฟฟา ซึ่งมีลักษณะการใชงานที่หมือนกัน เชน แบบ 2 ทิศทาง (ยกขึ้น – ยกลง) ,แบบ 4 ทิศทาง (ยกขึ้น – ยกลง 

ซาย – ขวา) ,แบบ 6 ทิศทาง (ยกขึ้น – ยกลง ซาย – ขวา – เดินหนา – ถอยหลัง) 

2.3 เหล็กกลองสี่เหลี่ยมแบนหรือเหล็กแปบแบน (Rectangular Steel Tube) เหล็กกลองสี่เหลี่ยมแบน 

หรือเหล็กแปบแบน (Rectangular Steel Tube) เปนเหล็กโครงสรางรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนผา มีความ

ยาว 6,000 มิลลิเมตร/เสน เหล็กแปบแบน มีลักษณะเปนทอสี่เหลี่ยมผืนผา ผิวเรียบไมหยาบ ขนาดความยาวตอง

วัดไดหนวยมิลลิเมตรผิดพลาดไมเกิน 2% เหล็กกลองสี่เหลี่ยมแบน เหมาะสำหรับงานกอสรางสรางทั่วไปที่มีขนาด



เล็กและขนาดกลาง เชน เสา,นั่งราน,ประตู เปนตน สามารถนำไปประยุกตใชในงานทั่วไป ทดแทนการใชไม 

คอนกรีต และเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ น้ำหนักเบา และมีคุณสมบัติท่ีแข็งแรงทนทาน 

2.4 สายไฟฟา เปนสวนประกอบที่สำคัญอยางหนึ่งในระบบไฟฟา ทำหนาที่สงผานพลังงานหรือสัญญาน

ไฟฟาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง   สายไฟแบงเปน 2 ประเภท คือสายไฟฟาแรงดนัต่ำ (Low Voltage Power 

cable) รับแรงดันไฟฟาไดไมเกิน 6kV และสายไฟฟาแรงดันสูง (High Voltage Power Cable)  รับแรงดนัไฟฟา

ตั้งแต 36kV ถึง 170 kV ตัวนำทองแดง มีโครงสรางหลายแบบข้ึนอยูกับลักษณะการนำไปใชงาน 

       2.4.1 สายไฟฟาแรงดันต่ำ (Low Voltage Power cable)ลักษณะของสายไฟ รับแรงดันไฟฟาไดไมเกิน 6kV 

สวนใหญจะมีฉนวนเปน Cross-linked polyethylene (XLPE) ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานกวาฉนวน PVC และยัง

ทนความรอนไดสูงถึง    90 ํC บางชนิดอาจมีการเสริมโครงสรางโลหะเพ่ือรับแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นจากการ

ติดตั้งไดมากขึ้น เชน สาย CV, CV-AWA, CV-SWA เปนตน 

       2.4.2 สายไฟฟาแรงดันสูง (High Voltage Power Cable)  รับแรงดันไฟฟาตั้งแต 36kV ถึง 170 kV ตัวนำ

ทองแดง มีโครงสรางหลายแบบข้ึนอยูกับลักษณะการนำไปใชงาน 

       2.4.3 สายไฟใหเหมาะสมกับประเภทของงานสายไฟสำหรับติดตั้งภายในบาน หรือ อาคาร การเลือกสายไฟ

สำหรับ บานพักอาศัย หรือ อาคารขนาดเล็ก สิ่งสำคัญที่สุดคือ เรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของการผลิตที่ได

มาตรฐาน มอก. และ มาตรฐานระดับสากล IEC  เพราะสายไฟในกลุมประเภท Household รวมไปถึง

สายโทรศัพท เปนสายไฟที่ใกลตัวผูอยูอาศัยมากที่สุด และอยูรอบตัวของผูใชตลอดเวลา ดังนั้นควรเลือกใช

สายไฟฟาที่ผลิตไดถูกตองตรงมาตรฐานกำหนด คุณภาพสูง และ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อใหปลอดภัยตอ

ผูใชงาน นอกจากนั้นควรพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใชในการผลิตดวย ซึ่งไดแก1.ตัวนำทองแดง 2. ฉนวนและเปลือก

สายไฟตองเลือกใช PVC เกรดพิเศษที่สามารถทนอุณหภูมิความรอนไดตรงตามมาตรฐานกำหนด เพ่ือให

กระแสไฟฟาไมรั่วไหลมาทำอันตรายแกผูใชงาน และสายไฟมีอายุการใชงานที่ยาวนาน สำหรับสายไฟในกลุม 

Household จะมีแรงดันไฟฟาตั้งแต 300V-750V ไดแก สาย 60227 IEC01 (THW),VCT,VAF,NYY 

วิธีดำเนินการวิจัย 

2.1 ศึกษาขอมูลลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค 

2.2 หลักการทฤษฎีที่ใชในการทำลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค ดังนี้ 

                   2.2.1 รอกไฟฟา มีหนาที่ ขับเคลื่อนลวดสลิงในการขึ้น-ลง 

                   2.2.2 ระบบไฟฟา มีหนาที่ จายแรงดันไฟฟา 220V ใหกับมอเตอรรอกไฟฟา 

2.3 วัสดุอุปกรณ ที่ใชในการจัดทำลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค  

                   2.3.1 ชุดรีโมท มีหนาที่ ควบคุมการทำงานของรอกไฟฟาในการขึ้น-ลง  

                   2.3.2 ลวดสลิง มีหนาท่ี รับน้ำหนักวัสดุหรือชิ้นงานที่เราตองการยกหรือเคลื่อนยาย 



              2.3.3 มอเตอรรอกไฟฟา มีหนาที่ สงกำลังใหรอกไฟฟาใหหมุนลวดสลิง 

2.4 ออกแบบลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค 

2.5 เสนอโครงราง การเขียนโครงรางตอผูเชี่ยวชาญถาไมผานตองศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและรวบรวมเอกสารท่ี

เก่ียวของเมื่อเสนอโครงรางจึงสรางลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค 

2.6 ดำเนินการจัดทำลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค 

2.7 ตรวจความกาวหนา 25 เปอรเซ็นต 50 เปอรเซน็ต 75 เปอรเซ็นต และ 100 เปอรเซ็นต โดยนำเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญทุกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองในแตละขั้นตอน 

2.8 ทดสอบประสิทธิภาพ ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค ถาไมผานใหนำกลับไปปรับปรุงแกไข 

2.9 ศึกษาความพึงพอใจ ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค ถายังไมผานใหกลับไปปรับปรุงแกไข 

2.10 วิเคราะหขอมูล ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค ดานการทดสอบประสิทธิภาพและศึกษาความพึง

พอใจ ถายังไมผานใหกลับไปทดสอบประสิทธิภาพ/ศึกษาความพึงพอใจ 

2.11 สรุปและประเมิลผล เพ่ือหาปญหา อุปสรรคหรือแนวทางในการพัฒนาตอไป 

ผลการวิจัย 

การทดสอบประสิทธิภาพ โดยการทดสอบการทำงานของลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค ซำ้กันจำนวน 10 คร้ัง 

แลวนำมาหาคาเฉลี่ย 

ตารางที่ 1 การเก็บขอมูลประสิทธิภาพของลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค 

 

จากตารางที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค  

 1. ทดสอบการยกคอยลรอนและคอยลเย็น ขนาด 9000 บีทียู  ถึง 12,000 บีทียู น้ำหนัก 8 กิโลกรัม ถึง 27 

กิโลกรัม ขึ้นไปลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค สามารถยกสิ่งของไดปกติ 



 2.  ทดสอบการยกคอยลรอนและคอยลเย็น ขนาด 18,000 บีทียู  ถึง 24,000 บีทียู น้ำหนัก 13 กิโลกรัม ถึง 

46 กิโลกรัม  

ขึ้นไป ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค สามารถยกสิ่งของไดปกติ 

 3. ทดสอบการยกคอยลรอนและคอยลเย็น ขนาดตั้งแต 38,200 บีทียู น้ำหนัก 38 กิโลกรัม ถึง 50 กิโลกรัม ขึ้น

ไป ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค สามารถยกสิ่งของไดปกติ 

 4. ทดสอบการยกเครื่องกำเนิดไฟฟา ขนาดไมเกิน 5.7 KVA น้ำหนัก 300 ถึง 500 กิโลกรัม ขึ้นไป ลิฟทยก

สิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค สามารถยกสิ่งของไดปกติ 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการทดสอบลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค กับ รถยกพาเลท (Stacker) ยกสิ่งของ

ขึ้น – ลง 

 

จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบการทดสอบลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค กับ รถยกพาเลท (Stacker) ยก

สิ่งของขึ้น – ลง  

 1. ทดสอบการยกคอยลรอนและคอยลเย็น ขนาด 9000 บีทียู  ถึง 12,000 บีทียู น้ำหนัก 8 กิโลกรัม ถึง 27 

กิโลกรัม ขึ้นไปลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค กับ รถยกพาเลท (Stacker) สามารถยกสิ่งของไดปกติ 

 2.  ทดสอบการยกคอยลรอนและคอยลเย็น ขนาด 18,000 บีทียู  ถึง 24,000 บีทียู น้ำหนัก 13 กิโลกรัม ถึง 

46 กิโลกรัม  

ขึ้นไป ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค กับ รถยกพาเลท (Stacker) สามารถยกสิ่งของไดปกติ 

 3. ทดสอบการยกคอยลรอนและคอยลเย็น ขนาดตั้งแต 38,200 บีทียู น้ำหนัก 38 กิโลกรัม ถึง 50 กิโลกรัม ขึ้น

ไป ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค กับ รถยกพาเลท (Stacker) สามารถยกสิ่งของไดปกติ 



 4. ทดสอบการยกเครื่องกำเนิดไฟฟา ขนาดไมเกิน 5.7 KVA น้ำหนัก 300 ถึง 500 กิโลกรัม ขึ้นไป ลิฟทยก

สิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค กับ รถยกพาเลท (Stacker) สามารถยกสิ่งของไดปกติ 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของ ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของ ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค  

ลำดับ 
หัวขอประเมินความ

พึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย  

( x ) 

ระดับ 

ดานโครงสราง 4.81 ดีมาก 

1 ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง 4.85 ดีมาก 

2 ทำจากวัสดุที่มมีาตรฐาน 4.80 ดีมาก 

3 การติดตั้งอุปกรณมีความสวยงาม 4.80 ดีมาก 

ดานความเหมาะสม 4.80 ดีมาก 

1 ขนาดมีความเหมาะสม 4.72 ดีมาก 

2 การเลือกใชวัสดุอุปกรณไดมาตรฐาน 4.85 ดีมาก 

3 ตำแหนงการตดิตั้งอุปกรณได

เหมาะสม 
4.85 ดีมาก 

ดานการนำไปใชงาน 4.83 ดีมาก 

1 ความสะดวกตอการนำไปใชงาน 4.85 ดีมาก 

2 มีความปลอดภัยในการใชงาน 4.83 ดีมาก 

3 ใชงานไดงาย 4.81 ดีมาก 

รวมคาเฉลี่ย 4.35 ดีมาก 

  

จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค  

  ดานโครงสรางลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงคไดคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.81 แปลความหมายไดวา

ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงควัสดุที่มีความแข็งแรง วัสดุที่มมีาตรฐานและการเลือกใชวัสดุอุปกรณได

มาตรฐานอยูในระดับ ดีมาก 

 ดานความเหมาะสมลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค ไดคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.80 แปลความหมายได

วาลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงคขนาดมีความเหมาะสม การติดตั้งอุปกรณมีความสวยงามและการออกแบบ

มีความเหมาะสมอยูในระดับ ดีมาก  



 ดานการนำไปใชงานลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค ไดคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.83 แปลความหมาย

ไดวาลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค ความสะดวกการนำไปใชงาน มีความปลอดภัยในการใชงานและใชงาน

ไดงายอยูในระดับ ดีมาก 

 ผลการประเมินโครงการลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค โดยคาเฉลี่ยรวม 4.81 แปลความหมายได

วา ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค มีความพึงพอใจ ในดานการติดตั้ง ดานความเหมาะสม และดานการ

นำไปใชงานโดยรวมอยูในระดับ ดีมาก 

การอภิปรายผลการวิจัย 

       การพัฒนาลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพ เปรียบเทียบการทดสอบ

กับรถยกพาเลท (Stacker)  โดยการทดสอบการทำงานของลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค ทดสอบการ

ยกขึ้น - ลง ของคอยลรอนและคอยลเย็นเครื่องปรับอากาศ ขนาดตั้งแต 9000 บีทียู  ถึง 38,200 บีทียู ขึ้นไป โดย

มีน้ำหนักตั้งแต 8 กิโลกรัม ถึง 50 กิโลกรัม ขึ้นไป ลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค สามารถยกสิ่งของไดปกติ

และลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงคยังสามารถยกเครื่องกำเนิดไฟฟา ขนาดไมเกิน 5.7 KVA น้ำหนักตั้งแต 

300 ถึง 500 กิโลกรัม ขึ้นไป ขึ้น - ลง ไดปกติ  จากการเปรียบเทยีบการทดสอบกับรถยกพาเลท (Stacker)ที่มี

จำหนายตามทองตลาดนั้นประสิทธิภาพใกลเคยีงกัน ซึ่งแตกตางกันที่ตนทุนราคาของลิฟทถูกกวากัน เปนไปตาม

วัตถุประสงคของการศึกษาและสอดคลองกับสมมตฐิานการทดสอบที่ผูศึกษากำหนด 

       ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก 

ความเหมาะสม และดานการนำไปใชงาน ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาและสอดคลองกับสมมติฐาน

การทดสอบที่ผูศึกษากำหนด 

ขอเสนอแนะ 

การพัฒนาลิฟทยกสิ่งของขนาดเล็กอเนกประสงค ทำใหเห็นถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เพ่ือนำไปใช

พัฒนา สรุปได ดังนี้ 

 1. ปญหาและอุปสรรค 

     1.1 วัสดุอุปกรณบางชิ้นมีราคาแพงและสั่งซื้อไดยาก และตองใชระยะเวลารอนาน 

     1.2 ผลงานมีขนาดใหญทำใหเกิดความอุปสรรคในการขนยาย 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใชพัฒนา 

     2.1 ตัวเครื่องควรมีขนาดที่เล็กกวานี้ เพ่ือการเคลื่อนยายไดสะดวกกวาเดิม 

     2.2.อาจมีเปลี่ยนจากแรงดันไฟฟากระแสสลับ(220 VAC) เปนแรงดันไฟฟากระแสตรง(12-24 VDC) 

เพ่ือความสะดวกในการใชงานที่ตางๆ 
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