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รถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

Handicapped electric tricycle 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ผู้พิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม 
สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคใน ด้านต่าง ๆ และมีความจ าเป็นเป็น
พิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปได้  

ผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง หมายถึง บุคคลที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิต ที่สภาพร่างกายมีการ สูญเสียหน้าที่ 
การเคลื่อนไหว และความรู้สึกของล าตัวส่วนล่าง ตลอดจนขาทั้ง 2 ข้าง ซึ่งเกิด จากไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ และมี
การท าลายเนื้อประสาทไขสันหลังแบบสมบูรณ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

ปัญหาของผู้พิการทางขาท่ีพบเห็นมากท่ีสุด คือ การเดินทางซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือช่วยใน การด าเนินชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็นไม้ค้ า รถเข็นคนพิการ รถสามล้อคนพิการทางขาแบบมีคันโยก และแบบ ไม่มีคันโยก ในการเดินทาง
ของคนพิการทางขาเม่ือต้องใช้รถสามล้อคนพิการทางขาแบบมีคันโยก และ รถเข็นคนพิการ ซึ่งจะต้องอาศัยก าลัง
งานจาก แขนทั้ง 2 ข้าง และก าลังจากบุคคลในการช่วยเข็นใน การเคลื่อนที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเมื่อยล้าเจ็บปวด
แขน และคนเข็นได้ จึงท าให้เกิดความไม่สะดวก เมื่อเวลาผู้พิการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งท าให้
ผู้วิจัยมองเห็นถึงความส าคัญในจุดนี้ จึงเกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงและออกแบบรถสามล้อไฟฟ้าเพ่ือคนพิการทางขา 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าารงชีวิตได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งในการพัฒนารถสามล้อโยก เพื่อให้คนพิการทางขาใน
ครั้งนี้ จะเน้น การสร้างรถสามล้อไฟฟ้าเพ่ือคนพิการทางขาที่ผู้พิการทางขาสามารถใช้ได้โดยการสร้างรถให้มี 
ลักษณะที่มี3 ล้อสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยพลังงานนไฟฟ้าเป็นพลังงานเสริม รถสามล้อโยก เพื่อคนพิการทางขาได้
เพ่ือที่จะน าเข้า ไปใช้งานภายในบ้าน ท าผู้พิการทางขาสามารถช่วยตัวเองในการท ากิจกรรม และประกอบอาชีพได้ 
สะดวกสบายมากข้ึน  

จึงเล็งเห้นถึงพลังงานทดแทนซึ่งจึงน ามาทดแทนการใช้ปริมาณน้ ามัน ซึ่งพลังงานที่ควรจะน ามาใช้ทดแทน
ควรเป็นพลังงานที่หาได้ง่าย  ซึ่งได้คิดว่าพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังหาได้ง่าย และไม่มีปัญหาในเรื่องมลพิษที่จะเกิดข้ึน
อีกด้วยในแง่ของสิ่งแวดล้อม การหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าแทน นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากการใช้
พลังงานไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเกิดข้ึนแม่แต่นิดเดียว อีกทั้งการหาแหล่งในการเติมพลังงานยังหาได้ง่ายอีกด้วย 
เนื่องจากสามมารถใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนทั่วไปในการชาร์จไฟฟ้าได้ด้วย 
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จักรยานสามล้อเพ่ือคนพิการได้ความคิดจากการที่คนที่มีความพิการทางร่างกายหรือมีความ บกพร่องใน
การเดิน ที่อาจจะส่งผลกระทบกับการเดินทางในชีวิตประจ าวัน ได้สามารถเชื่อเหลือตัวเองได้ สามารถเดินทางได้
ในระยะทางที่ไม่ไกล และท าให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เพ่ือโอกาสให้คนพิการ 

ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าและออกแบบความคิดในการพัฒนารถสามล้อโยกธรรมดาโดยใช้ก าลัง
ส่วนแขน ให้เป็นสามล้อโยกไฟฟ้า เพ่ือคนพิการทางท่อนล่าง(ขา) เพ่ือที่จะท าให้ คนพิการทางขา ลดภาระของการ
ใช้แขนในการโยกคันโยกและคนเข็นได้ ในการขึ้นทางลาดชันที่ ผู้พิการ จะไม่สามารถข้ึนได้ เพราะต้องออกแรงโยก
มากจนเกินก าลงัของผู้พิการ ซึ่งอาจท าให้ผู้พิการ เหนื่อยล้าและอ่อนแรง และอาจจะน าไปสู่ การเกิดอุบัติเหตุได้ 
จึงน าสามล้อโยกที่เป็นคันโยก ไปปรับแต่งให้เป็นสามล้อโยกท่ีใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยในกาขับเคลื่อน 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ  

 1.2.2 เพือ่ความพึงพอใจของสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

 1.2.3 เพ่ือหาคุณภาพสามล้อโยกไฟฟฟ้าผู้พิการ 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 1.3.1 คุณภาพของสามล้อโยกไฟฟ้า คนพิการจะต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับ หรือมีค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      1.4.1.1กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีข้อก าจัด การปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการ เคลื่อนไหวท่อนล่าง การ สื่อสาร 
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา และมีความจ าเป็นพิเศษที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ จ านวน 13 คน 

 1.4.1.1 กลุ่มผู้เชียวชาญ เพื่อประเมินหาคุณภาพ ออกแบบและดัดแปลง สามล้อโยก ให้มีระบบไฟฟ้า 
ขับเคลื่อนด้วยการโยก ก าลังแขนของผู้พิการ และมีระบบไฟฟ้า ช่วยในการขับเคลื่อน คือ ผู้ที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับการออกแบบและดัดแปลง สามล้อโยกธรรมดา ให้มีระบบไฟฟ้า หรือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

1.4.2 ขอบเขตด้านอุปกรณ์ 

1.4.2.1 สามล้อโยกไฟฟ้า คนพิการ มีความกว้างของรถ 1 เมตร ความยาว 1.80 เมตร และความสูง 1.70 
เมตร  
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 1.4.2.2 การบังคับเลี้ยวสามารถเลี้ยวซ้าย-ขวา โดยใช้มือบังคับ (แฮนด์รถ) 

 1.4.2.3 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ ขนาด250 วัตต์ เป็นต้นก าลัง  

 1.4.2.4 แบตเตอรี่ 12 โวลด์ ขนาด 45 แอมป์ 2 ลูก เป็นแหล่งพลังงาน 

 1.4.2.5 ขนาดของล้อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร 

1.4.2. ตัวแปรต้น 

    1.4.2.1 ตัวแปรทต้น ได้แก่ 

1.4.2.2 ออกแบบและสร้างรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ  

1.4.2.2 ตัวแปรตาม 

     - คุณภาพของรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ  

- ความพึงพอใจของผู้พิการ 

1.4.2.3 ขอบเขตสถานที่ 

- ผู้พิการในอ าเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 

1.4.2.4 ด้านระยะเวลาในการศึกษา 

 -วันที่ 7 เมษายน 2565 วันที่ 30 มีนาคม 2566 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1  ได้สามล้อโยกไฟฟ้า คนพิการ 

 1.5.2  ผู้พิการที่ใช้สามล้อโยกไฟฟ้า มีความสะดวก สบายในการใช้ชีวิตประจ าวันมากขึ้น 

 1.5.3  ช่วยลดภาระของแขน ทั้ง2ข้าง ของคนพิการที่ใช้เป็นตัวขับเคลื่อน 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.5.1 คนพิการทางขา หมายถึง บุคคลที่มีข้อก าจัดในการปฏิบัติกกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากมี
ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในการเดิน 

1.5.2 สามล้อโยกไฟฟ้า คนพิการ หมายถึง สามล้อโยกท่ีใช้ส าหรับคนพิการทางขาท่ีไม่สามารถเดินได้ แต่ 
มีก าลังแค่ท่อนบน เช่น แขน ที่สามารถโยกคันโยกสามล้อให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ ไปในทางเรียบ ๆได้ แต่ถ้า
เป็นทางลาดชัน จะไม่สามารถข้ึนได้ เพราะต้องออกแรงโยกมาก จนเกินก าลังของผู้พิการ ซึ่งอาจท าให้ผู้พิการ 
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เหนื่อยล้าและอ่อนแรง และอาจจะน าไปสู่ การเกิดอุบัติเหตุได้ จึงน าสามล้อโยกท่ีเป็นคันโยก ไปปรับแต่งให้เป็น
สามล้อโยกท่ีใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยในกาขับเคลื่อน 

1.5.3 ด้านการออกแบบและโครงสร้าง หมายถึง รถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และ
ซ่อมบ ารุงได้ง่าย และมีการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน 

 1.5.4 ด้านการใช่งาน หมายถึง กระบวนการท างานและระบบต่างๆสามารถใช้งานได้จริง มีรูปแบบการใช้
งานที่เข้าใจได้ง่ายและมีความปลอดภัยต่อผู้พิการที่ใช้รถ 

 1.5.5 ด้านการทดสอบ รถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการมีความสอดคล้องต่อความต้องการของผู้พิการ
เคลื่อนไหว มีการติดตั้งระบบการปรับเปลี่ยนเกียร์ที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถช่งานได้จริง ระบบเบรคมีระยะ
เบรคที่เหมาะสม 

 1.5.3  คู่มือ หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหา แนวทางวิธีการสอน ตลอดจนค าแนะน าในการใช้ชุด
ทดสอบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายมีการจัดวางรูปภาพและการใช้ภาษาตัวอักษรที่เข้าใจได้ง่าย 

 1.5.4  กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง เป็นผู้พิทางการเคลื่อนไหวในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

 1.5.5  ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสื่อการสอน วิจัยทางการศึกษา 
ครูสอนในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีประสบการณ์ มีประการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การสร้างรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ จัดท าขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

2. เพ่ือความพึงพอใจของรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

3. เพ่ือหาคุณภาพรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบทางวิศวกรรม 

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับรถจักรยาน 

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบดิสก์เบรก 

2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับมอเตอร์กระแสตรง 

2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 
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2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับกล่องควบคุม 

2.7 ทฤษฎีเหล็กแผ่น 

2.8 ทฤษฎีการเชื่อมโลหะ 

2.9 การสร้างแบบประเมิน 

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย เพ่ือสร้างและ 

การหาประสิทธิภาพของรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการโดยผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี 

3.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.3 ด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4 วิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินคุณภาพออกแบบและดัดแปลงรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ คือ ผู้มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับออกแบบและดัดแปลงรถจักรยานยนต์ หรือ ผู้ปฏิบัติงานการสอนเกี่ยวกับวิชางานช่างยนต์ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างเชื่อมโลหะ ช่างกลโรงงาน จ านวน ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่ผู้พิการในอ าเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก จ านวนนักศึกษา 13 คน 

3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลองในครั้งนี้มีด้วยกัน 3 ชนิด ดังนี้ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 
2. สร้างและออกแบบรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 
3. แบบประเมินคุณภาพรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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3.2.1.สร้างและออกแบบรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

3.2.2 แบบประเมินคุณภาพที่มีต่อรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

3.2.1 ขั้นตอนการออกแบบรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

3.2.1.1 วัสดุอุปกรณ์ 

1 สามล้อโยกไฟฟ้า คนพิการ มีความกว้างของรถ 1 เมตร ความยาว 1.80 เมตร และความสูง 1.70 เมตร  

2 การบังคับเลี้ยวสามารถเลี้ยวซ้าย-ขวา โดยใช้มือบังคับ (แฮนด์รถ) 

3 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ ขนาด250 วัตต์ เป็นต้นก าลัง  

4 แบตเตอรี่ 12 โวลด์ ขนาด 45 แอมป์ 2 ลูก เป็นแหล่งพลังงาน 

5 ขนาดของล้อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร 

3.2.1.2 วิธีการสร้างและออกแบบดัดแปลงรถสามล้อโยกไฟฟ้าส าหรับผู้พิการ 

1) เขียนแบบและก าหนดขนาดในการออกแบบดัดแปลงรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

3.2.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพออกแบบและดัดแปลงรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

4. ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

เพ่ือความพึงพอใจของสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ  และเพ่ือหาคุณภาพสามล้อโยกไฟฟฟ้าผู้พิการ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้พิการใน
อ าเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 

 จ านวน 13 คน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ น าเสนอผลการวิจัย 
และ แปลความหมาย ดังนี้ 

4.1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

หัวข้อในการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการออกแบบและโครงสร้าง ด้านการใช้งาน ด้านการทดสอบ 
ด้านคู่มือการใช้งาน 
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ผลจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ซึ่งแสดงเป็นค่าเฉลี่ยการประเมินในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน ด้านการทดสอบ ด้านใบงาน/คู่มือ 

และด้านที่มีการประเมินสูงสุดอยู่ที่ 4.70 คือ ด้านใบงาน/คู่มือและ มีด้านที่มีการประเมินต่ าที่สุดอยู่ท่ี 4.60คือ 
ด้านการทดสอบ และค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.60 อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก แสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์ผลของ
การแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ยอมรับแท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา 20101-2102 งานจักรยานยนต์ ได้อย่างมีคุณภาพ 

4.2 ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

จากการน าแท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ ที่สร้างขึ้นไปทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยจ านวน 15 คน ประเมินผลแบบสอบถามหาความพึงพอใจชุดทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 
NAJ  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่างมาวิเคราะห์เพื่อหาความพึงพอใจของแท่นทดสอบการท างานเครื่องยนต์ CBF 
300 NAJ ซึ่งผลที่ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน ด้านการทดสอบ ด้านคู่มือ/ใบงาน 
และผลที่ได้เป็นดังนี้ 

4.3 ผลการหาคุณภาพของรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ 

แสดงผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ซึ่งแสดงเป็นค่าเฉลี่ยการประเมินด้านการใช้งาน มี 3 
ข้อค าถามและข้อที่มีการประเมินสูงสุดที่อยู่ที่ 4.80 คือ แท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ มี
คุณภาพใช้งานได้จริง ข้อที่มีการประเมินต่ าที่สุดอยู่ที่ 4.60 คือ ความสะดวกในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์และมีความ
ปลอดภัยต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.60 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก 

5. การอภิปรายผลการวิจัย สรุป ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหา
คุณภาพของการสร้างรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ และหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการสร้างรถสามล้อโยกไฟฟ้า
ผู้พิการ 

5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 

      วิธีการด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้การสร้างรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ แบบประเมินหา
คุณภาพการสร้างรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ประเมินคุณภาพการสร้าง
รถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ หาความพึงพอใจของการสร้างรถสามล้อโยกไฟฟ้าผู้พิการ โดยให้ผู้พิการในอ าเภอวัง
ทอง จังหวัด พิษณุโลก จ านวน 13 คน ทดสอบประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 
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5.2 สรุปผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลดังนี้ 

5.2.1 ผลการประเมินคุณภาพแท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 
ท่าน ที่มีต่อคุณภาพของแท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ ทั้ง 4 ด้านคือ 1)ด้านการออกแบบ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.60 (0.54) อยู่ในเกณฑ์ ระดับดีมาก 2)ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 (0.50) อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก 3)ด้านการทดสอบมีค่าเฉลี่ยที่ 4.60 (0.46) อยู่ในเกณฑ์ ระดับดีมาก 4)ด้านใบงาน/คู่มือ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที ่4.70 (0.49) อยู่ในเกณฑ์ ระดับดีมาก โดยมีผลค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพแท่นทดสอบการท างานของ
เครื่องยนต์ CBF 300 NAJ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ทั้ง 4 ด้านเท่ากับ 4.60 (0.49) อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ซึ่งอยู่ใน
ระดับท่ีสูงกว่า 3.50 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยด้านที่ต่ าสุด คือด้าน การทดสอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 
(0.46) อยู่ในเกณฑ์ ระดับดีมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านใบงาน/คู่มือ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 (0.54) 
อยู่ในเกณฑ์ ระดับดีมาก 

5.2.2 ผลการหาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ทีม่ีต่อแท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ ทั้ง 4 ด้านคือ 1)ด้านการ
ออกแบบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมในการท าแบบสอบถามอยู่ที่ 4.60 (0.50) อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก 2)ด้านการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมในการท าแบบสอบถามอยู่ที่ 4.60 (0.49) อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก 3)ด้านการทดสอบ มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมในการท าแบบสอบถามอยู่ที่ 4.60 (0.50) อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก 4)ด้านใบงาน/คู่มือ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
ในการท าแบบสอบถามอยู่ที่ 4.50 (0.51) อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก โดยมีผลค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ที่ 4.50 
(0.50) อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมที่สูงที่สุดคือด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 
(0.50) อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก และ ด้านการทดสอบ 4.60 (0.50) อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ที่ต่ าท่ีสุดคือด้านใบงาน/คู่มือ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 (0.51) อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก  

 5.3 อภิปรายผล 

          จากผลการวิจัยการสร้างแท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได ้ดังนี้ 

          5.2.1 ผลการประเมินหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน หลังการทดสอบใช้แท่นทดสอบการท างาน
ของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ วิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 20101 – 2102 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ที่มีข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อค าถามและมีหัวข้อหลักๆที่มีทั้งหมด 4 ด้านซึ่ง แต่
ละด้านประกอบไปด้วย ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน ด้านการทดสอบ ด้านคูม่ือและใบงาน โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ที ่4.60 อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก อาจเป็นเพราะแท่นทดสอบ มีการใช้งานที่สะดวกและสามารถเข้าใจถึง
หลักการการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ ได ้ซึ่งสอดคล้องกับ อัษฎา (2562 : บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัย
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เกี่ยวกับชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ โดยการประเมินคุณภาพของชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าปรับ
อากาศ โดยผู้เชี่ยวชาญ มีภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 
0.75 สอดคล้องกับงานวิจัย นรินทร์ (2563) ได้ท าการวิจัยสร้างโครงการเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีด
ดีเซลและคอมมอนเรล พบว่าคุณภาพเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรลค่าเฉลี่ยโดย
รวมอยู่ที ่4.60 ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก สอดคล้องกับ ชัยพร (2558 : บทคัดย่อ) ท าการหา
คุณภาพของเครื่องวัดความแข็งของจาระบี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคุณภาพโดยรวมอยู่ที่ 4.57 และมีเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี  

5.2.2 จากผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ CBF 
300 NAJ  วิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 20101 – 2102 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก (X = 4.50) (S.D. = 0.50) โดยมีข้อค าถามส าหรับ
ผู้เรียนอยู่ทั้งหมด 13 ข้อค าถามและมี ข้อค าถามหลักอยู่ 4 ด้านได้แก ่ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน ด้านการ
ทดสอบและด้านใบงาน/คู่มือ ซึ่งสอดคล้องกับ อัษฎา (2562 : บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่อง ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าใน
เครื่องปรับอากาศ โดยมีการประเมินหาความพึงพอใจของชุดฝึกซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมากและมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.47 สอดคล้องกับงานวิจัย นรินทร์ (2563) ที่ได้ท า
การวิจัยเรื่อง เครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลและ คอมมอนเรล พบว่ามีค่าความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับดีมากท่ีสุด และมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.61 สอดคล้องกับ   ชัยพร (2558 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง เครื่องวัด
ความแข็งของจาระบี พบว่าการวิจัยครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่องานวิจัย อยู่ที่ (X = 4.62) (S.D. = 0.51) 
โดยมีเกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 

ข้อเสนอแนะ 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

5.4.1 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งนี้ 

          5.4.1.1 ด้านการออกแบบ ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ ได้แก่ 1) แท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ 
CBF 300 NAJ มีความสวยงาม 2) ฐานแท่นทดสอบการท างานเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ มีความแข็งแรงคงทน 3) 
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไม่มีความช ารุดเสียหาย 4) มีป้ายบอกชื่อต าแหน่งชิ้นส่วนชัดเจน 5) อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆสามารถ
เห็นได้ชัดเจนโดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.60(0.54) อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ ดีมาก ซึ่งพบว่า มีข้อค าถามที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ แท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ มีความสวยงาม เพราะมีการออกแบบ
ที่ไม่เรียบร้อยและไม่มีการวางแผนงานก่อนการสร้างชิ้นงาน จึงท าให้ข้อค าถามนี้มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าอยู่ที่ 4.80(0.44) 

          5.4.1.2 ด้านการใช้งาน ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ข้อ ได้แก่ 1) แท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ 
CBF 300 NAJ มีคุณภาพใช้งานได้จริง 2) ความสะดวกในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ 3) มีความปลอดภัยต่อการใช้
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งาน ซึ่งพบว่า มีข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ แท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ มีคุณภาพ
ใช้งานได้จริง เพราะคุณภาพในการใช้งานอาจจะไม่คงทนในระยะยาว อาจจะมีการสั่นคลอนของตัวชิ้นงาน เป็นต้น 
จึงท าให้ข้อค าถามนี้มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าอยู่ที่ 4.80(0.44) 

          5.4.1.3 ด้านการทดสอบ ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ ได้แก่ 1) มีความสอดคล้องกับระดับการเรียนรู้
ของวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2) มีล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องตามคู่มือ 3) ไม่มีการรั่วไหลของของเหลวภายใน
เครื่องยนต์สู่ภายนอกเครื่องยนต์ 4) ปฏิบัติงานทดสอบได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งพบว่า มีข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือ มีความสอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพราะมีความสอดคล้องที่อาจจะยังไม่ตรง
กับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือยังระบุวัตถุประสงค์นั้นที่ยังไม่ชัดเจน จึงท าให้ข้อค าถามนี้มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าอยู่ที่ 
4.20(0.44) 

          5.4.1.4 ด้านใบงาน/คู่มือ ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ข้อ ได้แก่ 1) ภาษาและตัวอักษร การจัดวางรูปภาพ
เป็นระเบียบและเข้าใจง่าย 2) นักศึกษาเข้าใจหลักการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ ซึ่งพบว่ามีข้อค าถามที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ นักศึกษาเข้าใจหลักการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ เพราะผู้วิจัยยังระบุหลักการ
ท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ ได้ไม่ชัดเจนและครบถ้วน จึงท าให้ข้อค าถามนี้มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าอยู่ที่  
4.80(0.44) 

 5.4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

5.4.2.1 ด้านการออกแบบ พบว่าข้อค าถาม แท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ มี
ความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยที่ต่ า 4.80(0.44) จึงเสนอแนะให้มีการพัฒนาเรื่องแท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ 
CBF 300 NAJ ให้มีรูปลักษณ์ที่ สวยขึ้นและควรมีการวางแผนสร้างรูปแบบและวัดขนาดพร้อมระบุ ให้ชัดเจน 

5.4.2.2 ด้านการใช้งาน พบว่าข้อค าถาม แท่นทดสอบการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ มี
คุณภาพ มีค่าเฉลี่ยที่ต่ า 4.80(0.44) จึงเสนอแนะให้มีการปรับปรุงเรื่องคุณภาพของชิ้นงาน ให้มีความคงทนมากข้ึน 
ควรสร้างจุดยึดและจุดเชื่อมต่อให้แข็งแรง 

5.4.2.3 ด้านการทดสอบ พบว่าข้อค าถาม มีความสอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ มี
ค่าเฉลี่ยที่ต่ า 4.20(0.44) จึงเสนอแนะให้มีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเพ่ิม
เนื้อหาใหต้รงตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 

5.4.2.4 ด้านใบงาน/คู่มือ พบว่าข้อค าถาม นักศึกษาเข้าใจหลักการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ 
มีค่าเฉลี่ยที่ต่ า 4.80(0.44) จึงเสนอแนะให้เพ่ิมหลักการท างานของเครื่องยนต์ CBF 300 NAJ และระบุเนื้อหาของ
โครงงานให้มากข้ึน 
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