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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) เพื อสร า งและหาความพึ ง พอใจของผู ใ ช ง านรถบรรทุ ก
อเนกประสงคขนาดเล็ก กลุมเปาหมาย ผูม้ ีประสบการณ์ การปฏิบตั ิงานด้านการเกษตร จํานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใชเปน 1)แบบสอบถามความพึงพอใจดานการออกแบบชิ้นงาน 2)แบบสอบถามความพึงพอใจ
ดานการใชงาน สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา 1)ดานการออกแบบชิ้นงานมีคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก 2)ดานการใช
งานความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการใชงานรถบรรทุกเอนกประสงคขนาดเล็ก
อยูในระดับมาก
คําสําคัญ: รถบรรทุกเอนกประสงคขนาดเล็ก , ความพึงพอใจ

.

Abstract
The objective of this study was to create a small utility truck and study the
satisfaction of a small utility truck. The samples for evaluating and testing small utility
trucks were chosen by 5 experts experienced agriculture man. The research tools
consisted of a small truck and evaluation form of efficiency. Data was statistically
analyzed by mean and standard deviation.
The results of this research were found 1) the small utility truck was satisfied with
the design at much level (xˉ =4.23 , S.D.=0.12) 2) The small utility truck could be
operated effectively, the experienced agriculture man satisfied at the much (xˉ =4.12 ,
S.D.=0.37).
Keywords : Small Utility Trucks , satisfaction
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บทนํา
รถไถเดินตามเปนเครื่องจักรกลตนกําลังอีกชนิดหนึ่งที่เปนเครื่องยนตดีเซลแบบสูบเดียว หนาที่
หลักของรถไถประเภทนี้คอื การนํามาใชเปนตนกําลังในการลากจูงเครื่องจักรอื่นๆ เชน ลากเครื่องสูบน้ํา
เขาแปลงนา หรือลากเครื่องปลูกขาว เครื่องนวดขาว เปนตน โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณะใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการใชงานตามเกษตรกรและพื้นที่ ไมวาจะเปนการเตรียมดิน การย่ําเพื่อนวดขาว ขนาด
เครื่องยนตเล็กกะทัดรัดเกษตรกรสวนใหญนิยมใชรถไถเดินตามกันมากขึ้น ซึ่งมีความคลองตัวสามารถ
ทดแทนแรงงานของวัวและควาย รวมทั้งยังมีราคาถูกกวารถแทรกเตอร ซึ่งจะมีเครื่องยนตและโครงสราง
การทํางานของเครื่องจักรที่ไมซับซอนสามารถซอมแซมปรับแตงและบํารุงรักษาไดงายแตราคานั้นยังอยูใน
ระดับที่สูง อีกทั้งการขับขี่เขาไปในพื้นที่คบั แคบหรือตามรองดินของสวนหรือพื้นที่จํากัดก็อาจทําไดยาก
จึ ง ได จั ด ทํ า รถบรรทุ ก เอนกประสงค ข นาดเล็ ก ซึ่ ง ใช เ ครื่ อ งยนต แ ก ส โซลี น 4 จั ง หวะ1 สู บ
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ลักษณะของสถานที่คับแคบในพื้นที่พืชไรพืชสวนของเกษตรกร สามารถบรรทุก
ปุย เมล็ดพันธตางๆ อุปกรณในการทํางานไดอยางคลองตัว งบประมาณในการสรางถูกกวาการซื้อรถไถ
เดินตามโดยที่ไมตองซื้ออุป กรณพวงแบบรถไถเดินตามจึงทําใหชวยประหยัดงบประมาณของเกษตรกร
และยังสามารถดูแลรักษาไดงาย
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางรถบรรทุกเอนกประสงคขนาดเล็ก
2. เพื่อหาความพึงพอใจดานการออกแบบของผูใชรถบรรทุกเอนกประสงคขนาดเล็ก
3. เพื่อหาความพึงพอใจดานการใชงานของผูใชรถบรรทุกเอนกประสงคขนาดเล็ก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการสรางรถบรรทุกเอนกประสงคขนาดเล็ก
ขึ้นมา คณะผูจัดทําไดศึกษาทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลอางอิงในการดําเนินวิจัยดังนี้
1. การทํ า งานของเครื่ อ งยนต แ ก ส โซลี น 4 จั ง หวะ เป น เครื่ อ งยนต สั น ดาปภายใน (Internal
Combustion Engine หรือ ICE) เครื่องยนตจุดระเบิ ดดวยประกายไฟ (Spark-Ignition Engine)มีการ
สันดาปหรือการเผาไหมใชเชื้อเพลิงเหลวไดหลายชนิด เชนน้ํามันเบนซิน แกสโซฮอล เอทานอล และยัง
สามารถใชเชื้อเพลิงแกสไดเชน LPG และ CNG (NGV) เครื่องยนต 4 จังหวะมีหลักการทํางาน
คือ
ใน 1 กลวัตร (Cycle) ของแตละสูบ เพลาขอเหวี่ยงจะหมุน 2 รอบ ตอการจุดระเบิดใหกําลังงาน 1 ครั้ง
หมายถึง ลู ก สู บ จะเคลื่ อ นที่ ขึ้ น-ลงรวม 4 ครั้ง (ขึ้ น 2 ครั้ง และลง 2 ครั้ง ) เพลาข อ เหวี่ ย งหมุน รอบ
ที่ 1 ลูกสูบ เคลื่อนที่ลงในจังหวะดูด (Intake Stroke) ลูก สูบ เคลื่อ นที่ขึ้นในจัง หวะอั ด (Compression
Stroke) เพลาขอเหวี่ยงหมุนรอบที่ 2 ลูกสูบเคลื่อนที่ลงในจังหวะกําลัง หรือจังหวะระเบิด (Power Stroke
or Expansion Stroke) และลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นในจังหวะคาย (Exhaust Stroke)
(ธีรยุทธ ชัยวงศ[1])
2. โครงสรางของรถแทรกเตอรบรรทุกสินคาเกษตรขนาดเล็ก
2.1 เครือ่ งยนต เปนเครื่องยนตที่มีสูบเดียวขนาดไมเกิน 10 แรงมา มีชนิดแบบสูบตรง และชนิด แบบ
สูบเอียง เครื่องยนตเล็กที่มีขายอยูตามทองตลาดโดยทั่วไป จะใชงานเกี่ยวกับดานการเกษตรเปน สวนใหญ
เปนเครื่องยนตทนี่ ําเขามาผลิตในประเทศไทย มีทั้งแบบใชน้ํามันเบนซิน ใชน้ํามันแกสโซฮอล ใชน้ํามัน
ดีเซล เปนเชื้อเพลิง เครื่องยนตเล็กมีหลายยี่หอ เชน ฮอนดา คูโบตา ยันมาร เปนตน

2.2 โซ (Sprocket) เปนสวนประกอบชิ้นหนึง่ ที่ใชในระบบโซสงกําลัง มีลกั ษณะเปนทรงกลม
คลายลอ มีรูตรงกลาง ตรงสวนขอบโดยรอบเปนฟนเฟอง หลักการทํางานคือ สงถายความเร็วและแรงบิด
จากอุปกรณหนึ่งไปสูอีกอุปกรณหนึ่ง
2.3 เฟอง (Gear) เปนอุปกรณเครื่องกลแบบงายชนิดหนึ่งที่ใชในการรับสงกําลังเฟองมีลักษณะ
เปนทรงกลมแบบคลายจาน สวนที่เรียกวาฟนเฟองจะเปนแฉกที่ขอบของเฟองโดยรอบ
2.4 ชุดคลัตชแรงเหวี่ยง ทําหนาที่ปลดกําลังเครื่องยนตที่สงไปยังลอขับเคลื่อน หรือตัดกําลังสง
จากคันเรงที่สงไปยังตัวเครื่อง
2.5 เพลา (Shaft) เปนอุปกรณสําหรับใชสงกําลังจากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นๆ
2.6 สายคันเรง ทําหนาที่สงแรงบิดจากขอมือ สงไปที่ตัวคารบูเรเตอร สายคันเรง ทําหนาที่ไป
ควบคุมการเปดปดลิ้นปกผีเสื้อ หรือลูกชักโดยตรง
2.7 ชุดดิสเบรก (Brake) เปนอุปกรณทําหนาที่ชะลอความเร็วของรถ หรือทําใหรถหยุด ตาม
ความตองการของผูขับ
2.8 ชุดแหนบ (leaf spring) เปนสปริงประเภทหนึ่ง ติดตั้งอยูชวงลางรับภาระบรรทุกจากโครง
รถแลวถายทอดลงสูเพลาลอ ลดการสั่นสะเทือนใหกับโครงรถโดยการรับและเก็บพลังงานที่เกิดขึน้ จากการ
สั่นสะเทือนเมื่อรถวิ่งจึงคายออกเปนการหนวงแรงสั่นสะเทือน ทําใหโครงรถเคลื่อนทีไดนุมนวลขึ้น
รก
2.9 ลอและยาง เปนสวนที่สัมผัสกับพื้นถนนและรับน้ําหนักทั้งตัวรถรวมถึงผูข ับขี่อยูตลอดเวลา
รับแรงบิดที่เกิดจากบังคับเลี้ยวและแรงกระชากของเครื่องยนต ประกอบดวยดุมลอกับวงลอซึ่งสัมผัสกับ
ยางและเชื่อมกับดุมลอดวยซี่ลวด และ ยางในปจจุบันมีทงั้ ชนิดทีม่ ียางในและยางเรเดียล (ไมมียางใน)
(จํารูณ ตันติศาลกุล [2])
3. งานวิจัยที่เกีย่ วของ
นายชนะ เยี่ยงกมลสิงห (2551 : บทคัดยอ) [3] เครื่องยนตการเกษตรมีการใชงานอยางทั่วโลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องยนตดีเซลเอนกประสงคขนาด 10-13 แรงมา โดยนําไปใชกับพาหนะ
เพื่อการทองเที่ยวเพื่อการเกษตรและเพื่อการขนสงพาหนะไฟฟาเปนเทคโนโลยีทที่ ั่วโลกกําลังจับตา
มองหลายประเทศพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมใหมทางดานยานยนตไฟฟาในชวงเริ่มตนการเปลี่ยน
แปลงนีพ้ าหนะไฟฟาเพื่อการขนสงที่ใชเครื่องตนกําลังอเนกประสงคไฟฟาเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถ
ใชแทน เครื่องยนตดีเซลอเนกประสงคไดทนั ทีโดยใชโครงสรางรถเพื่อการขนสงเดิม เชน รถอีแตน
รถชมวิวโดยถอดการติดตั้งเครื่องยนตดีเซลอเนกประสงคเดิมและติดตั้งชุดตนกําลังไฟฟา อาจสามารถ
นําไปประยุกต ใชกับ เครื่องจักรทางการเกษตรไดเชน รถไถเดินตาม เครื่องสูบน รถอีแตน รถอีแตก
ไดอีกดวย
นายฉัตรชัย จันทรเดนดวง (2555 : บทคัดยอ) [4] รถบรรทุกเอนกประสงคเพื่อการเกษตรหรือที่
ทั่วไปเรียกวา รถอีแตน เปนรถที่อยูคูกับเกษตรกรมายาวนาน ใชขนพืชผลทางการเกษตรขนคนไปทองไร
ทองนา รวมทั้งถอดเครื่องยนตไปสูบน้ําตามแหลงน้ําตางๆ รถอีแตนโดยทั่วไปมี 4 ลอ ใชเครื่องยนตดีเซล
เอนกประสงค 1 ลูกสูบ ถายทอดกําลังจากเครื่องยนตดวยสายพานสูชุดเกียร ชิ้นสวนโครงฐานรถสวนใหญ
เปนชิ้นสวนเกาที่ผานการใชงานและปลดระวางแลวเชน เพลาหนา เพลาหลัง ดุมลอและระบบเบรก ระบบ
บังคับเลี้ยว และเกียร รถอีแตนประกอบโดยชาวบานเองหรืออูทองถิ่น โดยนําชิ้นสวนโครงฐานรถเกามา
ประกอบเขากับโครงแชชซีที่ออกแบบเอง จากนั้นจึงประกอบตัวถังใหมีหนาตาหรือรูปลักษณที่เปนที่นิยม
ในแตละทองถิ่น

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินโครงการ
การดําเนินงานการสรางและประกอบชิ้นสวนตาง ๆ การจั ดหาวัสดุที่จะใชในการสรางรถบรรทุก
อเนกประสงคขนาดเล็ก โดยจะตองมีการกําหนดขั้นตอนในการดําเนินงาน วิธีการทํางาน เครื่องมือและอุปกรณ
ที่จะใช เพื่อใหเกิดความแข็งแรงทนทานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถดําเนินการตามขั้นตอนได
ดังตอไปนี้
การเก็บขอมูลสอบถามความพึงพอใจ ใชแบบประเมินผลสําหรับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คนโดย
แยกออกเปน 2 สวน ดังนี้ คือ 1) ประเมินดานการออกแบบ 2) แบบประเมินดานการใชงาน แบงการ
ประเมินความเหมาะสมเปน 5 ระดับ คือ 5,4,3,2 และ 1
ใหระดับคะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ใหระดับคะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ใหระดับคะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ใหระดับคะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมนอย
ใหระดับคะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด (กนกทิพย พัฒนาพัวพันธ [5])

แผนภาพ : แผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงาน

โครงสรางและชิ้นสวนตางๆ

1. เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน
2. ชุดคลัตชแรงเหวี่ยง
3. โซ
4. เพลาหนา
5. จานเบรค
6 สเตอร
7. ปมเบรคตัวลาง

8. ปมเบรคตัวบน
9. คันเรง
10. ไมลวัดความเร็ว
11. ตัวดันโซ
12. เพลาหลัง
13 ชุดแหนบ

ผลการวิจัย
การเก็บขอมูลสอบถามความพึงพอใจของผูทดลองใชรถบรรทุกอเนกประสงคขนาดเล็ก ใช แ บบ
ประเมินผลสําหรับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คนโดยแยกออกเปน 2 สวน ดังนี้ คือ ประเมินดานการออกแบบ
และแบบประเมินดานการใชงาน
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ความพึงพอใจของผูใช
รถบรรทุกเอนกประสงคขนาดเล็ก ดานการออกแบบ
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การออกแบบชิ้นงาน
ขนาดความสูงของชิ้นงาน
ขนาดความกวางของชิ้นงาน
วัสดุอุปกรณที่ใชทําชิ้นงาน
มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน
บํารุงรักษาและทําความสะอาดไดงาย

คาเฉลี่ย

xˉ

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.40
4.00
4.00
4.80
4.40
3.80

0.55
0.71
0.71
0.45
0.55
0.45

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.23

0.12

มาก

จากตาราง 1 พบวาผูใชรถบรรทุกเอนกประสงคขนาดเล็กในภาพรวมมีความพึงพอใจดานการ
ออกแบบ อยูในระดับมาก (ˉx = 4.23 SD=0.12) แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีความพึงพอใจ
สูงสุดคือ ขอ 4 วัสดุอุปกรณที่ใชทําชิ้นงานมีคา เฉลี่ยอยูใ นระดับมากทีส่ ุด(ˉx = 4.80 SD=0.45) และขอที่มี
ความพึงพอใจต่ําสุดคือ ขอ 6 บํารุงรักษาและทําความสะอาดไดงาย มีคาเฉลี่ยอยูใ นระดับมาก (ˉx = 3.80
SD=0.45)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ความพึงพอใจของผูใช
รถบรรทุกเอนกประสงคขนาดเล็ก ดานการใชงาน

1.
2.
3.
4.
5.

รายการ

xˉ

S.D.

ความสะดวกสบายในการขับขี่
สมรรถณะในการบรรทุก
ความคลองตัวในพื้นที่คับแคบ
ความปลอดภัยในการขับขี่
สมรรถณะการขับขี่ ทางคอนกรีต ทางลาดยาง ทางลูกรัง

4
4.60
4.20
4.20
3.60

0
0.55
0.84
0.84
0.89

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

คาเฉลี่ย

4.12

0.37

มาก

จากตาราง 2 พบวาผูใชรถบรรทุกเอนกประสงคขนาดเล็กในภาพรวมมีความพึงพอใจดานการใชงาน
อยูในระดับมาก (ˉx = 4.12 SD=0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีความพึงพอใจ สูงสุดคือ ขอ 2
สมรรถณะในการบรรทุก มีคาเฉลี่ยอยูใ นระดับมากทีส่ ุด(ˉx = 4.60 SD=0.55) และขอที่มีความพึงพอใจ
ต่ําสุดคือ ขอ 5 สมรรถณะการขับขี่ ทางคอนกรีต ทางลาดยาง ทางลูกรัง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(ˉx = 3.60 SD=0.89)
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ความพึงพอใจของผูใช
รถบรรทุกเอนกประสงคขนาดเล็ก
รายการ
1. ดานการออกแบบ
2. ดานการใชงาน
คาเฉลี่ย

xˉ

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.23
4.12

0.12
0.37

มาก
มาก

4.18

0.18

มาก

จากตาราง 3 พบวาผูใชรถบรรทุกเอนกประสงคขนาดเล็กในภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก
(ˉx = 4.18 SD=0.18) ผูใชรถบรรทุกเอนกประสงคขนาดเล็กมีความพึงพอใจดานการใชงาน อยูในระดับมาก
(ˉx = 4.12 SD=0.37)
การอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาออกแบบสราง รถบรรทุกเอนกประสงคขนาดเล็กในครั้งนี้ สามารถใชงานไดตรงตาม
วัตถุประสงค และพบวาผูใชรถบรรทุกเอนกประสงคขนาดเล็กในภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก
(ˉx = 4.18 SD=0.18) โดยแยกออกเปน 2 สวน ดังนี้ 1) มีความพึงพอใจดานการออกแบบ อยูในระดับมาก
(ˉx = 4.23 SD=0.12) 2)มีความพึงพอใจดานการใชงาน อยูในระดับมาก (xˉ = 4.12 SD=0.37)
ขอเสนอแนะผลการวิจัย
1. ควรเปลี่ยนยางใหมีขนาดที่ใหญขึ้น เพื่อการทรงตัวในการขับขี่
2. ควรปรับเปลี่ยนเพลาหลังใหมีขนาดที่ใหญขึ้น เพื่อรับน้ําหนักไดมากขึ้น
3. ควรใสระบบเกียร เพื่อทดกําลังรอบเครื่องยนต

เอกสารอางอิง
[1] ] ธีรยุทธ ชัยวงศ(2543) ,เครื่องยนตเล็กและจักรยานยนต ,กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเอมพันธ
[2] จํารูณ ตันติศาลกุล(2542) ,การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล2 ,กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
[3] ชนะ เยี่ยงกมลสิงห(2551) ,เครื่องจักรตนกําลังไฟฟาอเนกประสงคสําหรับดัดแปลงพาหนะไทย
ทองถิ่นเปนพาหนะไฟฟาเพื่อการทองเที่ยวและการขนสง (รายงานผลการวิจัย) , กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย
[4] ฉัตรชัย จันทรเดนดวง (2555) ,การวิจัยและพัฒนารถเอนกประสงค “ไทยพัฒนา” (รายงาน
ผลการวิจัย) , กรุงเทพฯ : สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
[5] กนกทิพย พัฒนาพัวพันธ (2543) ,สถิติอา งอิงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา ,ภาควิชประเมินผลและวิจัย
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทนยาลัยเชียงใหม

