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บทคัดย่อ 

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างจักยานสามล้อไฟฟ้า 2) หาประสิทธิภาพของรถจัก

ยานสามล้อไฟฟ้า 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้เของจักรยานสามล้อไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย ครูแผนก

ช่างยนต์ 3 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบประเมินคุณภาพตารางทดลองหาประสิทธิภาพ และแบบ

ประเมินความพึงพอใจ จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติคือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ

ประเมินคุณภาพด้านการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก ( x̅ =4.66,  S.D.=0.37 ) ประสิทธิภาพของวิจัยจักรยานสามล้อ

ไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยความแม่นยำในการใช้งานค่าที่ได้ = 99.59% ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ =4,45, S.D.=0.75 ) 

คำสำคัญ : รถจักรยานสามล้อไฟฟ้า 

Abstract 

         objectives of this research were to 1) design and develop electric tricycles for occupat2) 

find the efficiency of electric tricycles for occupation, 3) assess the satisfaction of experts 

ontricycles. Occupational Electricity Research target group 3 teachers in the mechanicdepartment, 

the researcher also collected the data. Quality Assessment Form, Efficacy TrialTable and 

satisfaction assessment form The data were analyzed by statistical analysis, i.e.mean and standard 

deviation. The results of the usability quality evaluation were very good ( x̅ =4.66, S.D.=0.37), The 

efficiency of the electric tricycle for occupational use was averageaccuracy = 99.59%, the 

satisfaction assessment results of the experts. Overall, it was at thehighest level  ( x̅  =4.45, 

S.D.=0.75 ). 
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บทนำ 

         ในสภาวะปัจจุบัน ราค้าน้ำมันมีราคาสูงขึ้นมากและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปริมาณของน้ำมันยังมีแนวโน้ม

ที่จะลดลงเรื่อยๆ[1] ประกอบกับการใช้พลังงานจากน้ำมันซึ่งมาจากฟอสซิลก่อให้เกิดมลพิษทาง สิ่งแวดล้อมและ

ยังก่อเกิดปัญหาโลกร้อนทั่วโลกในปัจจุบัน ตังนั้นนักประดิษฐ์และนักวิจัยจึงหันมาสนใจ พลังงานสะอาดและราคา

ไม่แพงพลังงานไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อเกิด มลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม มีค่าใช้จ่ายต่ำ

กว่าน้ำมันเชื่อเพลิงสามารถผลิตและควบคุมได้ง่าย และสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานรูปอื่นๆได้เกือบทุก

ชนิด ซึ่งปัจจุบันมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ จำนวนมากที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หนึ่งในนั้นก็คือจักรยานไฟฟ้า

ซึ่งใช้มอเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องจักรไฟฟ้าเป็น ตัวชับเคลื่อน จักรยานเป็นยานพาหนะท่ีถูกสร้างขึ้นเป็นเวลานานมาแล้ว

สมัยก่อนใช้กำลังคนขับเคลื่อน แต่ ปัจจุบันมนุษย์รู้จักไฟฟ้า เรียนรู้การผลิตและควบคุมกระแสไฟฟ้า และสร้าง

อุปกรณ์ทางไฟฟ้าขึ ้นมามากมาย หนึ่งในนั ้นก็คือ มอเตอร์ (Motor/21ซึ ่งเป็นเครื ่องจักรไฟฟ้า (Electical 

Machine)ที่เปลี่ยน พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล และสามารถประยุกต์จักรยานธรรมดามาเป็นจักรยานไฟฟ้าโดย

ติดตั้งมอเตอร์เป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อน และใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน เครื่องจักรไฟฟ้า (Electrical Machine) 

ทำงานได้สองรูปแบบ คือ เป็นมอเตอร์หรือเครื่องจักร ชับเคลื่อนทางไฟฟ้าโดยเปลี่ ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน

ทางกลเป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า เปลี่ยนพลังงานทางกลมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันจักรยานไฟฟ้าได้ถูมา

มากมาย เพื่อลดความล้าของร่างกายมนุษย์จากการขับขี่ ระยะไกล หรือการขับขี่ขึ้นที่สูงชัน โดเป็นตัวขับเคลื่อน 

ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน และ ใช้ระบบห้ามล้อทางกล และเนื่องจากมอเตอร์นั้นเป็นเครื่องจักรไฟฟ้าที่ 

สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกำเนิดไฟฟ้าหรือเจนเนอเนเตอร์(Generator)  

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

       1. เพ่ือออกแบบและพัฒนารถจักยานสามล้อไฟฟ้า 

       2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรถจักยานสามล้อไฟฟ้า 

       3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อจักรยานสามล้อไฟฟ้า 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

           การศึกษาเรื่องการพัฒนารถจักรยานสามล้อไฟฟ้ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจทฤษฎีแนวความคิด

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตังนั้นในบทนี้จะกล่าวถึงเนื้อหาที่สำคัญเพื่อเป็นข้อมูลในการทำวิจัยโดยแบ่งเนื้อหา

หลักๆดังต่อไปนี้คือ 
 

 

 



1.รถจักรยานไฟฟ้า 

         รถจักรยานไฟฟ้าที่เป็นยานยนต์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเดินทางระยะใกล้ไกลขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ไมใช้

น้ำมันไม่มีไอเสียเงียบน้ำหนักเบาความเร็วไม่สูงมากปลอดภัยราคาไม่แพงไม่ถูกบังคับให้จดทะเบียนขนส่งแล้วสวม

หมวกกันน็อคอุปกรณ์ไม่มีระบบอะไรซับซ้อนสามารถเรียนรู้หลักการทำงานซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ได้ [2] 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รถจักรยานไฟฟ้า [3] 

2.ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 

         เป็นอุปกรณ์ฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังกล เพ่ือเป็นเครื่องต้นกำลังเพ่ือนำไปใช้กับเครื่องจักรแบบ

ต่างๆ มอเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน แต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปต้องการความเร็ว รอบหรือกำลังงาน

ที่แตกต่างกัน ซึ ่งมอเตอร์แต่ละชนิด จะแบ่งได้เป็น 2 ชนิดหลัก ตามลักษณะการใช้งานของกระแสไฟฟ้า 

[4]มอเตอร์ไฟฟ้า แบ่งออกตามการใช้ของกระแสไฟฟ้าได้ 2 ชนิดดังนี้ 

1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) หรือเรียกว่าเอ.ซี มอเตอร์ (A.C. MOTOR) 

การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าสลับแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ 

1.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส 

1.2 มอเตอร์ไฟฟ้าสลับชนิด 2 เฟส หรือเรียกว่าทูเฟสมอเตอร์ 

1.3 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟส 

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor) หรือเรียกว่าดี.ซี มอเตอร์ (D.C. MOTOR) การแบ่ง

ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ 

2.1 มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกว่า ซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor) 

2.2 มอเตอร์แบบอนุขนานหรือเรียกว่า ชันท์มอเตอร์ (Shunt Motor) 

2.3 มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกว่า คอมเปานด์มอเตอร์ (Compound Motor) 

 

 



3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

         วัชรากร สินวิเชียรรัตน์ และนายปริตร แซ่แต้ [4]  จกัรยานไฟฟ้ามีหลักการทำงาน ซาร์จแบตเตอรี่ให้พร้อม

ใช้งาน และใช้กุญแจเป็นสวิตซ์ปิดเปิด บิดคันเร่งชับเคลื่อนโดย มอเตอร์ไฟฟ้า จากผลการทดลอง กรณีที่ 1 อัตรา

การใช้น้ำมันของมอเตอร์โซ ระยะทางเฉสี่ยทั้งสามครั้ง ใช้ระยะทาง 1.83 กิโล และ กรณีท่ี 2 อัตราการใช้ไฟฟ้าใน

แบตเตอรี่ของจักรยานไฟฟ้อำนวยความสะดวก ระยะทางเฉลี่ย(ทั้งสามครั้ง ใช้ระยะทาง 2.33กิโล จึงสรุปได้ว่า

จักรยานไฟฟ้าอำนวยความสะดวก มีความประหยัดเงินในการเติม น้ำมันและช่วยลดมลพิษทางอากาศแล้วยังใช้

งานได้ใกลกว่าการเติมน้ำมัน เป็นระยะทาง 0.5 กิโล จากผลการ ทตลองการใช้จักรยานไฟฟ้าอำนวยความสะดวก 

มีค่ไฟฟ้าใช้เวลาในการซาร์จให้แบตเตอรี่เต็ม 1 ชั่โมงคิต เป็นเงิน 0.20 บาท ใช้งานได้เป็นเวลา 1 อาทิตย์ เป็นเงิน 

33.6 บาท ซึ่งประหยัดเงินในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้น้ำมันเชื้อเพลิ ง มีราคาลิตรละ 26.83 บาท ถังน้ำมัน

มอเตอร์โซซนาด 4.2 สิตร ถ้าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็ม ถังจะใช้เงิน 107.32 บาทต่ออาทิตย์ จึงสรุปได้ว่า จักรยาน

ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกใช้เงินในการใช้จ่ยน้อย กว่ามอเตอร์ไซค์ เป็นจำนวนเงิน73.72 บาทต่ออาทิตย์ 

วิธีดำเนินการวิจัย 

         การจัดทำวิจัยนี้เป็นการพัฒนารถจักยานสามล้อไฟฟ้า ผู้จัดทำได้ดำเนินการวิจัยตาม 

ขั้นตอนตังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบโครงสร้างรถสามล้อ 

2. ทดลองหาประสิทธิภาพของรถสามล้อไฟฟ้าโดยทดลองการหาค่าแรงบิดและรองรับน้ำหนักรอบสูงสุด 

                2.1 ทดลองการหาค่าแรงบิดและรองรับน้ำหนักรอบสูงสุดที่ทำได้ ความเร็วที่ 16 km/h น้ำหนัก 50 

kg ระยะทาง 1 kg เวลาที่ทำได้ และ หาค่าเฉลี่ย 

                2.2 ทดลองการหาค่าแรงบิดและรองรับน้ำหนักรอบสูงสุดที่ทำได้ ความเร็วที่ 14 km/h น้ำหนัก 80 

kg ระยะทาง 1 kg เวลาที่ทำได้ และ หาค่าเฉลี่ย 

                2.3 ทดลองการหาค่าแรงบิดและรองรับน้ำหนักรอบสูงสุดที่ทำได้ ความเร็วที่ 10 km/h น้ำหนัก 100 

kg ระยะทาง 1 kg เวลาที่ทำได้ และ หาค่าเฉลี่ย 

3. สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 

4. ประเมินค่าความสอดคล้องของข้อคำถามของแบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ 

5. ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 

6. นำรถจักรยานสามล้อไฟฟ้า ไปใช้โดยครูผู้สอนแผนกช่างยนต์ จำนวน 3 คน จากนั้นประเมินความพึง 

พอใจ 

 



ผลการวิจัย 

         ผลจากงานวิจัยเรื่องการพัฒนารถจักรยานสามล้อไฟฟ้าผลการวิจัยดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองการหาค่าแรงบิดและรองรับน้ำหนักรอบสูงสุด 

ความเร็ว น้ำหนัก ระยะทาง เวลา 
สูงสุด 16 km/h 50 kg 1 km 4.00 min 
สูงสุด 14 km/h 80 kg 1 km 5.37 min 
สูงสุด 10 km/h 100 kg 1 km 6.20 min 

 

         จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า จากการทดลองความเร็วต่างกัน 3 ครั้ง เพื่อหาความแข็งแรงของ

รถจักรยานสามล้อไฟฟ้าหาระยะทาง และ เวลา สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของรถจักรยานสามล้อไฟฟ้าเพื่อการ

ประกอบอาชีพใช้กับงานขนของหนัก ได้ถึง 50 kg, 80 kg, 100 kg ได้จริง ในระยะทาง 1 km ได้เวลาที่ต่างกัน 

4.00 min,5.37min, 6.20 min 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพ ต่อวิจัยการพัฒนารถจักยานสามล้อไฟฟ้า ด้านการออกแบบ 

 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ความพึง
พอใจ 

1.โครงสร้างมีความแข็งแรง 4.61 0.46 มากที่สุด 
2.มีการออกแบบจัดวางอุกรณ์ได้อย่างปลอดภัย 4.31 0.42 มาก 
3.มีความเหมาะสมของขนาดและรูปร่าง 4.30 0.47 มาก 
4.มีความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ 4.64 0.52 มากท่ีสุด 
5.การจัดวางอุปกรณ์มีความเหมาะสม 4.60 0.46 มากที่สุด 
รวม 4.44 0.47 มาก 

 

        จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพต่อการออกแบบของวิจัยการพัฒนารถจักรยานสามล้อ

ไฟฟ้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ =4.44, S.D.=0.47 ) เมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจ

มากที่สุด คือ โครงสร้างมีความแข็งแรง ( x̅ =4.61, S.D.-0.46 ) การจัดวางอุปกรณ์มีความเหมะสม (x̅ =4.60, 

S.D. =0.46 ) มีการออกแบบจัดวางอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย ( x̅ =4.31, S.D.=0.42 ) มีความเหมาะสมของขนาด



และรูปร่าง ( x̅ =4.30, S.D.=0.47 ) ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยต่ำที ่สุดคือ มีความเหมาะสมของวัสดุที ่ใช้  ( x̅ =4.60, 

S.D.=0.46 ) 

ตารางท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพ ต่อวิจัยการพัฒนารถจักรยานสามล้อไฟฟ้า ด้านการใช้งาน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ความพึง
พอใจ 

1.มีความสะดวกในการใช้งาน 4.63 0.36 มากที่สุด 
2.มีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 4.33 0.47 มาก 
3.มีความสามารถในการทำงานมีประสิทธิภาพ 4.61 0.42 มากที่สุด 
4.มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.51 0.37 มากที่สุด 
5.มีความสะดวกในการบำรุงรักษา 4.66 0.44 มากที่สุด 
รวม 4.66 0.37 มากที่สุด 

         จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของผู้เชี่ยวซาญประเมินคุณภาพต่างการใช้งานของวิจัยการพัฒนา

รถจักรยานสามล้อไฟฟ้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ =4.66, S.D.=0.37 ) เมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่า ข้อ

ที่มีความพีงพอใจมากที่สุด คือ มีความสะดวกในการใช้งาน ( x̅=4.63, S.D.=0.36 ) ความสามารถในการทำงานมี

ประสิทธิภาพ ( x̅ =4.61, S.D.=0.42 ) มีความปลอดภัยในการใช้งาน ( x̅ =4.51, S.D.=0.37) มีความสะดวกใน

การบำรุงรักษา ( x̅ =4.66, S.D.=0.44 ) ข้อที่มีค่าเฉสี่ยต่ำที่สุดคือ มีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (  x̅ =4.33, 

S.D.=0.47 ) 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพ ต่อวิจัยการพัฒนารถจักรยานสามล้อไฟฟ้า ด้านประโยชน์ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ความพึง
พอใจ 

1.รถจักรยานสามล้อสามารถใช้งานได้หลากหลาย 4.33 0.47 มาก 
2. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.66 0.51 มากที่สุด 
3. ไม่สิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง 4.62 0.48 มากที่สุด 
4. สามารถใช้ในงานการเกษตรได ้ 4.31 0.47 มาก 
5.สามารถปันถีบได้แล้วใช้ระบบไฟฟ้าได้ 4.66 0.43 มากที่สุด 
รวม 4.52 0.49 มากที่สุด 

         จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพต่อการใช้งานของวิจัยการพัฒนา

รถจักรยานสามล้อไฟพำ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ =4.52, S.D.=0.49 ) เมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่า ข้อ

ที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( x̅ =4.66,  S.D.= 0.51 ) ไม่ลิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง ( 



x̅ -4.62, S.D.= 0.48 ) สามารถปันถีบได้แล้วใช้ระบบไฟฟ้าได้ ( x̅ =4.31, S.D.=0.47 ) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ 

สามารถใช้ในงานการเกษตรได้ ( x̅ =4.31, S.D.=0.47) รถจักรยานสามล้อสามารถใช้งานได้หลากหลาย(x̅ =4.33, 

S.D.=0.47 ) 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพ่ึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมประกอบอาชีพด้านการใช้งาน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าS.D. ความพึงพอใจ 
1.ด้านการออกแบบ 4.44 0.47 มาก 
2.ด้านการใช้งาน 4.66 0.37 มากที่สุด 
3.ด้านประโยชน์ 4.52 0.49 มากที่สุด 
รวม 4.45 0.75 มาก 

           จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x̅ =4.45,  S.D.=0.75 ) 

เมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดตามลำดับ คือ ด้านการใช้งาน ( x̅ =4.66, S.D.=0.37 ) 

ลองลงมาคือ ด้านการด้านประโยชน์ ( x̅ =4.52, S.D.=0.49 ) ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ด้านการออกแบบ ( x̅ =4.44, 

S.D.=0.47 ) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

         การวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่องการพัฒนารถจักรยานสามล้อไฟฟ้าสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

        1.การออกแบบพัฒนารถจักรยานสามล้อไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมีสภาพจากการประเมินของผู้ผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ศึกษาโครงการโดยใช้เหล็กเป็นโปรไฟล์ในการสรา้ง

ซึ่งมีความแข็งแรงมีความเหมาะสมสวยงาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์[5] ทำวิจัยเรื่อง

รถสามล้อไฟฟ้าสำหรับคนพิการแบบถอดประกอบได้ประเมินความเหมาะสมในด้านการการออกแบบอยู่ในระดับ

เหมาะสมมาก ( x̅ =4.57, S.D.=0.87 ) 

        2. การทดสอบและหาประสิทธิภาพของรถจักรยานสามล้อไฟฟ้าการทดลองความเร็วต่างกัน 3 ครั้ง เพื่อหา

ความแข็งแรงของรถรถจักรยานสามล้อไฟฟ้า หาระยะทาง และ เวลา สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของรถจักรยานสาม

ล้อไฟฟ้าเพ่ือการประกอบอาชีพ ใช้กับงานขนของหนัก ได้ถึง 50 kg, 80 kg, 100 kg ไดจ้ริง ในระยะทาง 1 km ได้

เวลาที่ต่างกัน 4 min, 5.37 min, 6.20 min ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ศึกษาโครงสร้างมีความแข็งแรงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ คมกฤต หุ่นทอง [6] ทำวิจัยเรื่องการพัฒนารถจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุประสิทธิภาพ

ของรถจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 kg, 80 kg, 100 kg ได้จริงในระยะทาง 1 

km ได้เวลาที่ต่างกัน 4.90 min, 5.51 min, 6.10 min 



 

       

         3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้รถจักรยานสามล้อไฟฟ้า ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้พัฒนารถจักรยานสามล้อไฟฟ้าเพ่ือประกอบ

อาชีพ มีความแข็งแรงคงทนใช้งานง่าย และมีประโยชน์สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรากร สินน์ และนายปวิตร แช่

แต้ [7] ทำการวิจัยเรื่อง จักรยานไฟฟ้า การวิจัยว่ารถจักรยานไฟฟ้าได้มีประเมินพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก สามารถ

นำไปใช้ในการเดินทางและลดมลพิษ 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

         1. จักรยานสามล้อไฟฟ้าที่จัดสร้างขึ้นนี้สามารถใช้เป็นยานพาหนะสำหรับเพ่ือประกอบอาชีพในการค้าขาย 

การเดินทางได้อย่างคล่องตัวและไมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางการ

นำไปใช้สำหรับ ขายของเช่น ขายก๋วยเตี๋ยว ขายผักผลไม้ ตามตลาดหรือข้างทาง ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านของ 

น้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากจักรยานไฟฟ้าสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ง่ายกว่า

รถจักรยานยนต์ 

         2. รถจักรยานสามล้อไฟฟ้าสามารถปันได้ในเวลาที่แบตเตอรี่หมด ความสามารถในการปันจะมีแรงหน่วง

ของมอเตอร์ไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารอ้างอิง 

[1] https://www.ebikethaikit.com/ (วันที่สืบค้น20 มกราคม 2566) 

[2] https://th.wikipedia.ore/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (วันที่สืบค้น20 มกราคม 2566) 

[3] https://industrypro.co.th/motor/ (วันที่สืบค้น20 มกราคม 2566) 

[4] https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG2202181 62938627  

      (วันที่สืบค้น20 มกราคม 2566) 

[5] วัชรากร สินวิเชียรรัตน์ และปวิตร แช่แต้. (2563) .จักรยานไฟฟ้า. (โครงการวิจัย,วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

       อาชีวศึกษา). 

[6] เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์. (2558). รถสามล้อไฟฟ้าสำหรับคนพิการแบบถอดประกอบได้. (โครงการวิจัย, 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์). 

[7] คมกฤต หุ่นทอง. (2563). การพัฒนารถจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ, (โครงการวิจัย,วิทยาลัยเทคนิค 

       เพชรบูรณ์). 

 

 
 

 

 

 

 

 


