
การออกแบบและสร้าง ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตยแ์บบเคลื่อนท่ี
  

DESIGN AND BUILD MOBILE POWER GENERATION KITS 

  
           ศิวกร  กงแซ 1 สหสัวรรษ  รวงผึง้ 2 

            เจริญ ทองหาญ 3 อดุมศกัด์ิ พยคัฆเดช 4 

           Siwakorn kongsae 1 Sahatsawat Ruangphueng2  
           Charoen Tonghan 3 Udomsak Prayakkhadet 4 

บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้เป็น การออกแบบและสร้าง ชุดผลติกระแสไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่มวีตัถุประสงเพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพฒันา ชุดผลติกระแสไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ  ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย ครูแผนกช่างยนต์ จ านวน 3 คน ผู้วิจยัเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วย แบบประเมนิคุณภาพ, ตารางทดลองหาประสทิธิภาพ และแบบประเมินความพึง
พอใจ จากการวเิคราะหข์อ้มูล ดว้ยการหาค่าสถติคิอื ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการประเมนิ
คุณภาพด้านการออกแบบอยู่ใน ระดับดีมาก ( X =4.84, S.D.=0.19) ประสิทธิภาพของชุดผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่  มีค่าเฉลี่ยในการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปใช้งาน 
=78.42% การประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ชีย่วชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  
(X =4.88, S.D. =0.12) 
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Abstract 

This research is design and build the mobile solar power generation unit aims to 1) to 
design and develop Mobile power generation with solar energy 2) to study the efficiency of 3) 
To study the satisfaction of experts on Mobile Solar Power Generation Kits Research target 
group 3 teachers in the mechanic department, the researcher also collected the data. Quality 
Assessment Form, Efficacy Trial Table and satisfaction assessment form from data analysis by 
finding the statistic is the mean and standard deviation The design quality assessment resul t 
was very good ( X =4.84, S.D.=0.19) efficiency of the mobile solar power generation unit. The 
average power supply for use = 78.42%. The overall expert satisfaction rating is at the highest 
level (X =4.88, S.D. =0.12) 
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บทน า 
 เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละแนวโน้มของประชากรทีเ่พิม่สูงขึน้ท าใหเ้กดิ

ปัญหาดา้น พลงังานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัญหาทีส่ าคญัอย่างมาก พลงังานไฟฟ้าทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนัเป็นพลงังาน
ที่ได้จาก ฟอสซิล เช่น ถ่านหนิ ปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ ซึ่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณ
มหาศาล และ มมีลพษิ ค่อนขา้งสงูเป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น [1]  

ในปัจจุบันพลังงานที่เราน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัได้จากแหล่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา เช่น 
พลงังาน จากน ้า พลังงานจากลม พลงังานไฟฟ้า พลังงานจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ พลงังานเหล่านี้
นับวนัจะมีความจ า เป็นในชีวิตประจ าวนั มากยิ่งขึ้น และแหล่งพลังงานบางแหล่งนับวนัจะน้อยลง 
พลงังานไฟฟ้าเป็นสิง่จ าเป็นต่อ ผูใ้ชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า และเป็น สิง่อ านวยความสะดวกในเกอืบทุกประเภท 
จ าเป็นต้องใชพ้ลงังานไฟฟ้าเขา้มา เกี่ยวขอ้ง ท าใหเ้กดิความต้องการใช ้พลงังานไฟฟ้า โดยทีม่นุษยย์งั
สามารถด ารงชวีติประจ าวนัได ้ตามปกต ิดงันัน้ ผู้จดัท าโครงงานนี้จงึได้เลอืกโครงงานไฟฉายพลงังาน
แสงอาทติยเ์พือ่เป็นอกีทางเลอืกหนึ่งใน การช่วย ลดค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัพลงังานไฟฟ้า [2] 

คณะผู้จดัท าโครงงานได้สงัเกตเห็นว่าในปัจจุบนัเกดิปัญหาด้านพลงังานไฟฟ้าซึ่ งเป็นปัญหาที่
ส าคญั จึงได้ เลือกการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยได้อาศัยสิ่งประดิษฐ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรยีกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อที่จะน ามาใช้เป็นแหล่งจ่ายพลงังาน
เพิม่เตมิจากแหล่งพลงังานอื่นๆ ที่จะ หมดไปในอนาคต คณะผู้จดัท าโครงงานจงึได้ศกึษาคดิจดัท า ชุด
อุปกรณ์โซล่าเซลล์เคลื่อนที่ วตัถุประสงค์ของโครงงาน ต้องการจะสร้างอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อที่จะน ามาใช้เป็นแหล่งจ่าย
พลงังานส ารองขนาดเลก็  



คณะผูจ้ดัท าโครงงานจงึมแีนวคดิออกแบบสมองกลฝังตวั ซึ่งจะมเีซนเซอรว์ดัปรมิาณความเขม้
ตรวจวดัหา ความเขม้แสงมากทีสุ่ดเพื่อขบัใหม้อเตอรค์วบคุมเซลล์แสงอาทติยน์ี้ ใหส้ามารถหมุนหนัดา้น
ที่ร ับแสงตามองศา ที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านเพื่อให้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ท างานได้เต็ม
ประสทิธิภาพ และสร้างกล่อง อุปกรณ์กกัเก็บพลงังาน ที่สามารถตัง้ค่าเวลาการจ่ายไฟฟ้า เมื่อจะใช้
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ในการชารจ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กผ่าน Micro USB อุปกรณ์ที่ตัง้ค่าเวลา
การจ่ายไฟฟ้าจะช่วยตดักระแสไฟฟ้าตามเวลา ที่ตัง้ไวเ้พื่อเป็นการประหยดัพลงังานและถนอมอายุการ
ใชง้านแบตเตอรีห่รอือุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเลก็ทีเ่ขา้มา ชารจ์ 

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
           1.เพือ่ออกแบบและสรา้ง ชุดผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที่  
           2.เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของ ชุดผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที่  
           3.เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อชุดผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์
แบบเคลื่อนที ่ 
 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

ในการศกึษาเรื่องออกแบบและสรา้ง ชุดผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที ่
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ในบทนี้จะ  
กล่าวถงึเนื้อหาทีส่ าคญัเพือ่เป็นขอ้มลูในการท าวจิยั โดยแบ่งเนื้อหาหลกัๆออกเป็น ดงัต่อไปนี้คอื 

1. พลงังานแสงอาทิตย ์

        ดวงอาทติยเ์ป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกลโ้ลกมากทีสุ่ด โดยมลีกัษณะเป็นกลุ่มก๊าซร้อนรูปทรงกลมที่มี
ความหนาแน่นสูง เปรียบได้กับเตาปฏิกรณ์ที่เกิดปฏิกิรยิาฟิวชนัของก๊าซที่เป็นส่วนประกอบอย่าง
ต่อเนื่ อง ดวงอาทิตย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1.39 ล้านกิโลเมตร มีมวลเท่ากับ 1.99 x 1,030 
กโิลกรมั และมคีวามหนาแน่นเฉลีย่เท่ากบั 1,410 กโิลกรมั/ลูกบาศก์เมตร ดวงอาทติยป์ระกอบดว้ยธาตุ
ไฮโดรเจนในปริมาณ 75% ที่เหลือเป็นธาตุฮีเลียมและธาตุหนักอื่น ๆ เช่น เหล็ก พลังงานคลื่น
แม่เหลก็ไฟฟ้าทีแ่ผ่ออกจากดวงอาทติยเ์ป็นพลงังานทีไ่ดจ้ากปฏกิริยิาการแตกตวัหลายชนิด ปฏกิริยิาที่
ส าคญัที่สุดปฏิกิรยิาหนึ่งคือการรวมตัวกันของไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม ปฏิกิรยิาดงักล่าวจะท าให้มวล
บางส่วนของไฮโดรเจนสูญหายไป มวลส่วนที่หายไปคอืมวลที่เปลี่ยนรูปไปเป็นพลงังานซึ่งจะเกิดขึ้น
ภายในดวงอาทติยท์ี่อุณหภูมหิลายลา้นองศาเซลเซยีส พลงังานนี้จะถ่ายเทมาที่ผวิของดวงอาทติย์และ
แผ่ออกสูอ่วกาศ [3]  

 



2. ศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยข์องประเทศไทย 

โดยทัว่ไปศกัยภาพพลงังานแสงอาทติยข์องพืน้ทีแ่ห่งหนึ่งจะสูงหรอืต ่าขึน้กบัปรมิาณรงัสอีาทติย์
ที่ตกกระทบพื้นที่นัน้ หรือที่เรียกว่า “ค่าความเข้มรงัสีอาทิตย์” (global radiation) มีหน่วยทางด้าน
พลงังานเป็น เมกกะจูลต่อตารางเมตร (MJ/m2) โดยบรเิวณที่ได้รบัรงัสอีาทิตย์มากก็จะมศีกัยภาพใน
การน าพลงังานแสงอาทติยม์าใชส้งู แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของค่าความเขม้รงัสอีาทติยจ์ะเป็น ไปตาม
พืน้ที ่มกีารเปลีย่นแปลงตามเวลาในรอบวนัและการเปลีย่นแปลงตามฤดูกาลในรอบปี กล่าวคอื ในพืน้ที่
หนึ่ง ๆ ค่าความเขม้รงัสอีาทิตย์จะเพิม่ขึ้นจากช่วงเช้าจนถงึค่าสูงสุดในช่วงเวลาเที่ยงวนั และลดต ่าลง
จนถงึช่วงเยน็ ซึง่เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงของมวลอากาศ (air mass) ซึ่งรงัสอีาทติยเ์คลื่อนทีผ่่าน
เข้ามายงัพื้นผิวโลก และผลจากมุมตกกระทบของแสงอาทิตย์ ซึ่งเปลี่ยน แปลงตัง้แต่เช้าจนถึงเย็น 
ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่เป็นผลมาจากสภาพทางอุตุนิยมวทิยาโดยมเีมฆเป็นตวัแปรที่ส าคญั  
[4]  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

        ศุภชยั กวนิวุฒกิุล [5] วจิยัเรื่อง การประยุกต์ใชร้ะบบควบคุมแผงโซล่าเซลลใ์หเ้คลื่อนทีต่าม ดวง
อาทิตย์ ซึ่งเป็นการทดลองเพื่อหาอตัราการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด  อะ
เมอร์ฟลซิิลิคอนที่ใช้กระจกเงาสะท้อนแสงเพิม่ความเขม้รงัสแีสงอาทิตย์ให้กบัแผงเซลล์พร้อมกบัการ  
เคลื่อนที่แผงเซลล์ตามแนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพแผงเซลล์ 
แสงอาทติย์ชนิดเดยีวกนัแต่ลกัษณะการใชแ้ตกต่างกนัอกี 2 รูปแบบคอื รูปแบบทีแ่ผงเซลล์ไม่เคลื่อนที่ 
ตามดวงอาทติย์ โดยเปรยีบเทยีบแบบที่มกีารตดิตัง้กระจกเงากบัไม่มกีารตดิตัง้กระจกเงา ผลการวจิยั
พบว่า แผงเซลลท์ีต่ดิตัง้กระจกเงาและเคลื่อนทีต่ามแนวเคลื่อนทีอ่าทติยม์ปีระสทิธภิาพ เพิม่ขึน้ 15.33% 
และมปีระสทิธภิาพสูงกว่าแผงเซลล์ที่เคลื่อนที่ตามแนวเคลื่อนที่ดวงอาทติย์และไม่ตดิตัง้  กระจกเงาคดิ
เป็น 14.12% ส่วนแผงเซลล์ที่ติดตัง้กระจกเงาและไม่เคลื่อนที่ตามแนวเคลื่ อนที่ดวงอาทิตย์ม ี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึ้น 13.05% และมปีระสทิธภิาพสูงกว่าแผงเซลล์ที่ไม่เคลื่อนที่ตามแนวเคลื่อนที่ดวง 
อาทติยแ์ละไม่ตดิตัง้กระจกเงาคดิเป็น 11.89%  

      อ านวย เรอืงวารี [6] บทความนี้น าเสนอการสร้างระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ แบบ
เคลื่อนที่ส าหรบัประยุกต์ใช้งานเกษตรกรรม เนื่องจากระบบดงักล่าว  สามารถผลิตไฟฟ้าได้แล้วยัง
สามารถเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จาก การสร้างระบบฯ เพื่อให้ชาวบ้านมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
ระบบผลิตพลังงาน ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยระบบดังกล่าวถูกออกแบบให้มีขนาด  กะทดัรดั 
สามารถเคลื่อนที่ได้เพื่อให้เหมาะกบัการน าไปใช้ในพื้นที่ เกษตรกรรมที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้อย่างคล่องตวั
และเหมาะสม ระบบต้นแบบฯ สามารถก าเนิดพลงังานไฟฟ้าได้ 490 วตัต์พลงังานที่ด้านเอาต์พุตของ 
ระบบสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่องทางโดยผ่านแผงวงจรควบคุมการประจุ ไฟฟ้าได้แก่ เอาต์พุตแรกคอื
การจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 100 แอมแปร์/ชัว่โมง 24 โวลต์เอาต์พุตที่สองเป็นการจ่าย



พลงังานไฟฟ้า กระแสสลบั 220 โวลต์ไม่เกนิ 1,000 วตัต์สว่นเอาต์พุตสุดทา้ยคอืต่อกบั ปัม๊น ้าขนาด 24 
โวลต์ 288 วตัต์การทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถ ท างานได้จรงิและสามารถเคลื่อนที่ไปในสถานที่
ต่างๆ ตามการประยุกตใ์ชง้าน  

เบญจมาศ อ ่าอิม่และคณะ [7] จดัท าโครงงาน เรื่องการหาจุดทีม่กี าลงัไฟฟ้าสูงสุดของแผง โซล่า
เซลล์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทยีม มวีตัถุประสงค ์คอื หาจุดทีม่กี าลงัไฟฟ้าสูงสุดของแผง โซล่า  เซลล ์
และเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของแผงโซล่าเซลล์ โดยการน าโครงขา่ยประสาทเทยีมซึง่มกีาร ท างาน
เหมือนสมองมนุษย์มาช่วยในการวิเคราะห์หาจุดที่มีก าลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงโซล่าเซลล์ โดยใช ้
ไมโครคอนโทรลเลอรเ์ป็นตวัควบคุม มกีารก าหนดค่าดิวตี้ไซเคลิที่เหมาะสม ให้กบัวงจรบูสคอนเวอร์ 
เตอร์เพื่อให้ได้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงโซล่าเซลล์ตามที่โครงข่ายประสาทเทียมวิเคราะห์ไว้ ณ 
ช่วงเวลา นัน้ๆ ผลการทดลองพบว่าไมโครคอนโทรลเลอรไ์ดท้ าการสง่ค่าดวิตีไ้ซเคลิทีเ่หมาะสมใหก้บั วง
จรบูสคอนเวอรเ์ตอรไ์ดต้ามทีโ่ครงขา่ยประสาทเทยีมวเิคราะห ์ท าใหไ้ดค้่าก าลงัไฟฟ้าสงูสุดตาม ตอ้งการ  

วิธีด าเนินการวิจยั 

ในการจดัท าวจิยัการสร้างชุดผลติกระแสไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์แบบเคลื่อนที่ในครัง้นี้ 
คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ คอื ดา้นเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดสอบสมรรถนะ 
มขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานและการตดิตัง้ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูสถติ ิดงัต่อไปนี้ 

1. ออกแบบโครงสรา้ง ชุดผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที่ 
2.ทดลองหาประสทิธภิาพของชุดผลติกระแสไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่โดย

ทดลองใชง้านทัง้ 4 อุปกรณ์ คอื  พดัลม หมอ้หุงขา้ว ทวีขีนาดเลก็ ตูเ้ยน็ขนาดเลก็ 
 2.1 อัตราการใช้ไฟของ พัดลม จ านวน 8 ชัว่โมง จากนัน้เช็คอัตราการใช้ไฟของ

อุปกรณ์ผ่านชุดผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที ่และหาค่าเฉลีย่ 
 2.2 อตัราการใช้ไฟของ หม้อหุงขา้ว จ านวน 8 ชัว่โมง จากนัน้เชค็อตัราการใช้ไฟของ

อุปกรณ์ผ่านชุดผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที ่และหาค่าเฉลี่ย 
 2.3 อตัราการใชไ้ฟของ ทวีขีนาดเลก็ จ านวน 8 ชัว่โมง จากนัน้เชค็อตัราการใช้ไฟของ

อุปกรณ์ ผ่านชุดผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที ่และหาค่าเฉลีย่ 
 2.4 อตัราการใช้ไฟของ ตู้เย็นขนาดเล็ก จ านวน 8 ชัว่โมงจากนัน้เช็คอตัราการใช้ไฟ

ของอุปกรณ์ ผ่านชุดผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที ่และหาค่าเฉลีย่ 
3. สรา้งเครื่องมอืประเมนิคุณภาพและความพงึพอใจ โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน  
4. ประเมนิค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามของแบบประเมนิคุณภาพและความพงึพอใจ  
5. ประเมนิคุณภาพและความพงึพอใจโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน  

 



ผลการวิจยั 
ผลจากงานวจิยัเรื่องชุดผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที ่ไดผ้ลการวจิยั

ดงันี้ 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูขอ้มลูดา้นการออกแบบ 

รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ (X ) ค่า S.D. ระดบัความพงึ
พอใจ 

1. โครงสรา้งมคีวามแขง็แรง 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
2. มกีารออกแบบจดัวางอุปกรณ์ไดอ้ย่าปลอดภยั 4.67 0.44 มากทีสุ่ด 
3. มคีวามเหมาะสมของขนาดและรปูร่าง 4.66 0.44 มากทีสุ่ด 
4. มคีวามเหมาะสมของวสัดุทีใ่ช้ 4.67 0.44 มากทีสุ่ด 
5. การจดัวางอุปกรณ์มคีวามเหมะสม 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
ผลรวมการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการออกแบบ 4.84 0.19 มากทีสุ่ด 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมนิคุณภาพต่อการออกแบบงานวจิยั การสร้างชุดผลิต
กระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที ่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  
(X = 4.84, S.D.= 0.19) เมื่อพจิารณาเป็นขอ้พบว่า ขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด คอื โครงสรา้งมคีวาม
แขง็แรง (X = 5.00, S.D.= 0.00) การจดัวางอุปกรณ์มคีวามเหมะสม (X = 5.00, S.D.= 0.00) รองลงมา
คอื มกีารออกแบบจดัวางอุปกรณ์ไดอ้ย่างปลอดภยั (X = 4.67, S.D.= 0.44) มคีวามมาะสมของวสัดุทีใ่ช ้
(X = 4.67, S.D.= 0.44) สว่นค่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด คอื มคีวามเหมาะสมของวสัดุทีใ่ช ้ 
(X = 4.66, S.D.= 0.44)    
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูขอ้มลูดา้นการใชง้าน 

รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ (X ) ค่า S.D. ระดบัความพงึ
พอใจ 

1. มคีวามสะดวกในการใชง้าน 4.66 0.44 มากทีสุ่ด 
2. มกีารใชง้านไดอ้ย่างต่อเนื่อง 4.66 0.44 มากทีสุ่ด 
3. ความสามารถในการท างานมปีระสทิธภิาพ 4.66 0.44 มากทีสุ่ด 
4. มคีวามปลอดภยัในการใชง้าน 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
5. มคีวามสะดวกในการบ ารุงรกัษา 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
ผลรวมการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการออกแบบ 4.79 0.21 มากทีสุ่ด 

 



จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพการใช้งานต่องานวิจยั การสร้างชุดผลิต
กระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที ่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  
( X = 4.79, S.D.= 0.21) เมื่อพจิารณาพบว่า ขอ้ที่มคีวามพงึพอใจมากที่สุด คอื มคีวามสะดวกในการ
บ ารุงรกัษา ( X = 5.00, S.D.= 0.00) มคีวามปลอดภยัในการใชง้าน ( X = 5.00, S.D.= 0.00) รองลงมา
คอื ความสามารถในการท างานมปีระสทิธภิาพ (X = 4.66, S.D.= 0.44) มคีวามสะดวกในการใชง้าน  
(X = 4.66, S.D.= 0.44) การใชง้านไดอ้ย่างต่อเนื่อง (X = 4.66, S.D.= 0.44)    

 
ตารางท่ี 3 ผลการทดลองเพื่อหาประสทิธภิาพของงานวจิยั การสรา้งชุดผลติกระแสไฟฟ้าดว้ย

พลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที ่

อุปกรณ์ 
จ านวนชัว่โมงทีใ่ชใ้น

การทดลอง 
จ านวนทีใ่ชไ้ดจ้รงิ อตัราเฉลีย่ 

พดัลม 
8 ชัว่โมง 5 ชัว่โมง 

6.5 ชัว่โมง 
8 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 

หมอ้หุงขา้ว 
8 ชัว่โมง 4 ชัว่โมง 

4 ชัว่โมง 
8 ชัว่โมง 4 ชัว่โมง 

ทวีขีนาดเลก็ 
8 ชัว่โมง 4 ชัว่โมง 

4 ชัว่โมง 
8 ชัว่โมง 4 ชัว่โมง 

ตูเ้ยน็ขนาดเลก็ 
8 ชัว่โมง 6 ชัว่โมง 

5 ชัว่โมง 
8 ชัว่โมง 5 ชัว่โมง 

รวม         100% 78.42% 78.42% 
 

 
 
ดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนทีโ่ดยทดลองใชง้านทัง้ 4 อุปกรณ์ คอื  พดัลม หมอ้หุงขา้ว 

ทีวขีนาดเล็ก ตู้เย็นขนาดเล็ก สรุปได้ว่าอัตราการใช้ไฟของ พดัลม เท่ากับ 6.5 ชัว่โมง  หม้อหุงข้าว
เท่ากบั 4 ชัว่โมง ทวีขีนาดเลก็ เท่ากบั 4 ชัว่โมง ตูเ้ยน็ขนาดเลก็ เท่ากบั 5 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละทัง้หมด 
78.42 



ตารางท่ี 4 ตารางแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูขอ้มลูดา้นประโยชน์ 

รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ (X ) ค่า S.D. ระดบัความพงึ
พอใจ 

1. สามารถใชง้านกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าไดห้ลากหลาย 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
2. เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
3. ประหยดัค่าไฟฟ้า 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
4. สามารถใชใ้นงานในทีท่ีไ่ฟฟ้าเขา้ไม่ถงึได้ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
5. ช่วยอ านวยความสะดวกในสถานทีท่ีไ่ม่มไีฟฟ้า 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
ผลรวมการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการออกแบบ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมนิคุณภาพต่องานวจิยั การสร้างชุดผลิตกระแสไฟฟ้า
ดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  (X = 5.00, S.D.= 0.00) เมื่อ
พจิารณาพบว่า ขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด คอื สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลากหลาย  

(X = 5.00, S.D.= 0.00) เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (X = 5.00, S.D.= 0.00) ประหยดัค่าไฟฟ้า  
( X = 5.00, S.D.= 0.00) สามารถใช้ในงานในที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงได้ ( X = 5.00, S.D.= 0.00) ช่วย
อ านวยความสะดวกในสถานทีท่ีไ่ม่มไีฟฟ้า( X = 5.00, S.D.= 0.00) 
 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมทัง้ 3 ด้าน 

รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ (X ) ค่า S.D. ระดบัความพงึ
พอใจ 

1. ผลรวมการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นการออกแบบ  4.79 0.21 มากทีสุ่ด 
2. ผลรวมการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นการการใชง้าน 4.89 0.12 มากทีสุ่ด 
3. ผลรวมการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นประโยชน์ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโดยรวมทัง้ 3 ดา้น 4.88 0.12 มากทีสุ่ด 

 
 
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมนิคุณภาพต่องานวจิยั การสร้างชุดผลิตกระแสไฟฟ้า

ดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  (X = 4.88, S.D.= 0.12) เมื่อ
พจิารณาพบว่าขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด คือ ผลรวมการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นประโยชน์  

(X = 5.00, S.D.= 0.00) ผลรวมการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการการใชง้าน ( X = 4.89, S.D.= 0.12) ผลรวม
การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการออกแบบ (X = 4.79, S.D.= 0.21) 



สรปุผลการวิจยั 
1.ผลประเมนิคุณภาพผู้เชี่ยวชาญประเมนิคุณภาพต่อการออกแบบงานวจิยั การสร้างชุดผลิต

กระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที ่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  
(X = 4.84, S.D.= 0.19) เมื่อพจิารณาเป็นขอ้พบว่า ขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด คอื โครงสรา้งมคีวาม
แขง็แรง (X = 5.00, S.D.= 0.00) การจดัวางอุปกรณ์มคีวามเหมะสม ( X = 5.00, S.D.= 0.00) รองลงมา
คอื มกีารออกแบบจดัวางอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย ( X = 4.67, S.D.= 0.44)   มคีวามเหมาะสมของ
วสัดุทีใ่ช ้(X = 4.67, S.D.= 0.44) สว่นค่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด คอื มคีวามเหมาะสมของวสัดุทีใ่ช ้ 
(X = 4.66, S.D.= 0.44)    

2.ผลการวจิยัสรุปได้ว่าจากการทดลองหาประสทิธภิาพของชุดผลติกระแสไฟฟ้าด้วยพลงังาน
แสงอาทติย์แบบเคลื่อนที่โดยทดลองใช้งานทัง้ 4 อุปกรณ์ คอื พดัลม หม้อหุงขา้ว ทีวขีนาดเล็ก ตู้เย็น
ขนาดเล็ก สรุปได้ว่าอตัราการใช้ไฟของ พดัลม เท่ากบั 6.5 ชัว่โมง หม้อหุงข้าวเท่ากบั 4 ชัว่โมง ทีวี
ขนาดเลก็ เท่ากบั 4 ชัว่โมง ตูเ้ยน็ขนาดเลก็ เท่ากบั 5 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละทัง้หมด 78.42% 

3.ผลการประเมนิความพงึพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X = 4.88, S.D.= 0.12) เมื่อ
พจิารณาพบว่าขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด คือ ผลรวมการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นประโยชน์  

(X = 5.00, S.D.= 0.00) ผลรวมการวเิคราะห์ขอ้มูลด้านการการใชง้า ( X = 4.89, S.D.= 0.12) ผลรวม
การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการออกแบบ (X = 4.79, S.D.= 0.21) 
อภิปรายผล 
 วจิยัเรื่อง การสรา้งชุดผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที่ สามารถอภปิราย
ผลไดด้งันี้ 

1. การออกแบบและพฒันา ชุดผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที่ 
    ผลประเมนิคุณภาพผู้เชีย่วชาญประเมนิคุณภาพต่อการออกแบบงานวจิยั การสรา้งชุดผลติ

กระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที่ทีส่รา้งขึน้ มคีุณภาพจากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ
มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 อยู่ในระดบัมากที่สุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผู้วจิยัได้ศึกษาโครงการโดยเลือกใช้ 
เหล็กกล่องเป็นโครงสร้าง ซึ่งมคีวามแขง็แรง น ้าหนักเบา และเล็กกะทดัรดั สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
อนุตร จ าลองกุล [8] ท าการวจิยัเรื่อง พลงังานทดแทน ประเมนิความเหมาะสมในดา้นการออกแบบอยู่ใน
ระดบัเหมาะสมมาก (X = 3.83, S.D.= 0.87) 

2.การทดสอบและหาประสิทธิภาพของ ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

เคลื่อนที ่
 การทดลองหาประสทิธภิาพของ ชุดผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที่โด

ทดลองใชง้านทัง้ 4 อุปกรณ์ คอื  พดัลม หมอ้หุงขา้ว ทวีขีนาดเลก็ ตู้เยน็ขนาดเลก็  สรุปไดว้่าอตัราการ
ใชไ้ฟของ พดัลม เท่ากบั 6.5 ชัว่โมง หมอ้หุงขา้วเท่ากบั 4 ชัว่โมง ทวีขีนาดเลก็ เท่ากบั 4 ชัว่โมง ตูเ้ยน็
ขนาดเล็ก  เท่ ากับ 5 ชัว่ โมง คิดเป็นร้อยละทัง้หมด  78.42% ทั ้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ใช้ 



(Monocrystalline Silicon Solar Cells) ซึ่งสามารถดูดรบัแสงไดด้กีว่า สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศุภชยั 
กวนิวุฒกิุล [5] ท าการวจิยัเรื่อง การประยุกตใ์ชร้ะบบควบคุมแผงโซล่าเซลลใ์หเ้คลื่อนทีต่าม ดวงอาทติย ์

3.ศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้ที่มตี่อ การสร้างชุดผลติกระแสไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ทัง้ 3 ดา้นตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.88 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผูว้จิยัได้สรา้งชุดผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์แบบเคลื่อนที่ให้สามารถ
ใชง้านไดจ้รงิ ใชง้านไดส้ะดวก และเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อ านวย เรอืงวาร ี[6] 
ท าการวจิยัเรื่อง การสรา้งระบบผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย์ แบบเคลื่อนทีส่ าหรบัประยุกต์ใชง้าน
เกษตรกรรม ไดม้ปีระเมนิความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก สามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะ 

จากผลสรุปการ วเิคราะห์ผลการด าเนินการวจิยั การสร้างชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที ่คณะผูจ้ดัท าจงึขอเสนอแนะในการศกึษา ดงันี้ 

การศกึษางานวจิยัครัง้นี้ เป็นงานวจิยัเกี่ยวกบัการ  การสร้างชุดผลติกระแสไฟฟ้าด้วยพลงังาน
แสงอาทติยแ์บบเคลื่อนที่ คณะผูว้จิยัไดม้ขีอ้เสนอแนะใหท้ าการเพิม่จ านวน แบตเตอรีเ่พื่อใหก้ารเกบ็ไฟ
มปีระสทิธภิาพในการเกบ็มากขึน้ เพื่อท าให้การท างานมปีระสทิธภิาพการท างานมากขึน้ และในการใช้
งานแต่ละครัง้ควรตรวจเช็คระบบอยู่เสมอ ส่วนในด้านการบ ารุงรกัษาก็ควรตรวจเช็ค แบตเตอรี่ และ
หน้าจอแสดงผลเพือ่ใหก้ารใชง้านอย่างทีม่ปีระสทิธภิาพ  
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