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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ น การออกแบบและสร้าง ชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่มวี ตั ถุประสงเพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนา ชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อ นที่ 2) เพื่อ ศึก ษาประสิท ธิภ าพของ ชุ ด ผลิต กระแสไฟฟ้ าด้ว ยพลังงานแสงอาทิต ย์แ บบ
เคลื่อ นที่ 3) เพื่อ ศึก ษาความพึง พอใจของผู้ เชี่ย วชาญที่ มีต่ อ ชุ ด ผลิต กระแสไฟฟ้ าด้ ว ยพลัง งาน
แสงอาทิต ย์แ บบเคลื่อ นที่ กลุ่ ม เป้ าหมายของงานวิจ ัย ครูแ ผนกช่ างยนต์ จานวน 3 คน ผู้ว ิจยั เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วย แบบประเมินคุณ ภาพ, ตารางทดลองหาประสิทธิภาพ และแบบประเมินความพึง
พอใจ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการหาค่าสถิตคิ อื ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน
คุ ณ ภาพด้ า นการออกแบบอยู่ ใ น ระดับ ดีม าก ( X =4.84, S.D.=0.19) ประสิท ธิภ าพของชุ ด ผลิต
กระแสไฟฟ้ าด้ว ยพลังงานแสงอาทิต ย์แ บบเคลื่อ นที่ มีค่ า เฉลี่ย ในการจ่ ายกระแสไฟฟ้ าไปใช้ง าน
=78.42% การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ชีย่ วชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
( X =4.88, S.D. =0.12)
คาสาคัญ : ชุดผลิตไฟฟ้ า พลังงานแสงอาทิตย์
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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)
Keywords: solar power generation kit

บทนา
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแนวโน้มของประชากรทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทาให้เกิด
ปั ญหาด้าน พลังงานไฟฟ้ าซึ่งเป็ นปั ญหาทีส่ าคัญอย่างมาก พลังงานไฟฟ้ าทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั เป็ นพลังงาน
ที่ได้จาก ฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ปิ โตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ ซึ่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริ มาณ
มหาศาล และ มีมลพิษ ค่อนข้างสูงเป็ นสาเหตุทท่ี าให้เกิดภาวะโลกร้อน [1]
ในปั จจุบัน พลังงานที่เราน ามาใช้ในชีว ิต ประจาวัน ได้จากแหล่ งต่ าง ๆ ที่อ ยู่รอบตัว เรา เช่ น
พลังงาน จากน้ า พลังงานจากลม พลังงานไฟฟ้ า พลังงานจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ พลังงานเหล่ านี้
นับ วัน จะมีค วามจา เป็ น ในชีว ิต ประจาวัน มากยิ่งขึ้น และแหล่ งพลังงานบางแหล่ งนับ วัน จะน้ อ ยลง
พลังงานไฟฟ้ าเป็ นสิง่ จาเป็ นต่อ ผูใ้ ช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า และเป็ น สิง่ อานวยความสะดวกในเกือบทุกประเภท
จาเป็ นต้องใช้พลังงานไฟฟ้ าเข้ามา เกี่ยวข้อง ทาให้เกิดความต้องการใช้ พลังงานไฟฟ้ า โดยทีม่ นุ ษย์ยงั
สามารถดารงชีวติ ประจาวันได้ ตามปกติ ดังนัน้ ผู้จดั ทาโครงงานนี้จงึ ได้เลือกโครงงานไฟฉายพลังงาน
แสงอาทิตย์เพือ่ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งใน การช่วย ลดค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับพลังงานไฟฟ้ า [2]
คณะผู้จดั ทาโครงงานได้สงั เกตเห็นว่าในปั จจุบนั เกิดปั ญหาด้านพลังงานไฟฟ้ าซึ่ งเป็ นปั ญหาที่
สาคัญ จึงได้ เลือ กการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิต ย์เป็ น พลังงานไฟฟ้ า โดยได้อ าศัยสิ่งประดิษ ฐ์ทาง
อิเล็ก ทรอนิก ส์ท่ีเราเรียกว่า เซลล์แ สงอาทิต ย์ (Solar Cell) เพื่อ ที่จะน ามาใช้เป็ นแหล่งจ่ายพลังงาน
เพิม่ เติมจากแหล่งพลังงานอื่นๆ ที่จะ หมดไปในอนาคต คณะผู้จดั ทาโครงงานจึงได้ศกึ ษาคิดจัดทา ชุด
อุป กรณ์ โซล่ าเซลล์เคลื่อ นที่ วัต ถุ ป ระสงค์ของโครงงาน ต้อ งการจะสร้างอุ ป กรณ์ ท่ีเปลี่ย นพลังงาน
แสงอาทิต ย์เป็ น พลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิต ย์ (Solar Cell) เพื่อ ที่จ ะน ามาใช้เป็ น แหล่ งจ่า ย
พลังงานสารองขนาดเล็ก

คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงมีแนวคิดออกแบบสมองกลฝั งตัว ซึ่งจะมีเซนเซอร์วดั ปริมาณความเข้ม
ตรวจวัดหา ความเข้มแสงมากทีส่ ุดเพื่อขับให้มอเตอร์ควบคุมเซลล์แสงอาทิตย์น้ี ให้สามารถหมุนหันด้าน
ที่ร ับ แสงตามองศา ที่ด วงอาทิต ย์เ คลื่อ นผ่ า นเพื่อ ให้ เซลล์ แ สงอาทิต ย์ (Solar Cell) ท างานได้เต็ ม
ประสิทธิภาพ และสร้างกล่อ ง อุปกรณ์ กกั เก็บพลังงาน ที่สามารถตัง้ ค่าเวลาการจ่ายไฟฟ้ า เมื่อจะใช้
ไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในการชาร์จ อุปกรณ์ไฟฟ้ าขนาดเล็กผ่าน Micro USB อุปกรณ์ท่ตี งั ้ ค่าเวลา
การจ่ายไฟฟ้ าจะช่วยตัดกระแสไฟฟ้ าตามเวลา ที่ตงั ้ ไว้เพื่อเป็ นการประหยัดพลังงานและถนอมอายุการ
ใช้งานแบตเตอรีห่ รืออุปกรณ์ไฟฟ้ าขนาดเล็กทีเ่ ข้ามา ชาร์จ

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.เพือ่ ออกแบบและสร้าง ชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
2.เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของ ชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่

แนวคิ ด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่องออกแบบและสร้าง ชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
มีค วามจาเป็ น อย่ างยิ่งที่จะต้อ งเข้าใจทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ ง ดังนัน้ ในบทนี้ จ ะ
กล่าวถึงเนื้อหาทีส่ าคัญเพือ่ เป็ นข้อมูลในการทาวิจยั โดยแบ่งเนื้อหาหลักๆออกเป็ น ดังต่อไปนี้คอื
1. พลังงานแสงอาทิ ตย์
ดวงอาทิตย์เป็ นดาวฤกษ์ท่อี ยู่ใกล้โลกมากทีส่ ุด โดยมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มก๊าซร้อนรูปทรงกลมที่มี
ความหนาแน่ นสูง เปรียบได้ก ับ เตาปฏิก รณ์ ท่ีเกิดปฏิกิรยิ าฟิ ว ชันของก๊าซที่เป็ น ส่ว นประกอบอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ดวงอาทิต ย์มีเ ส้น ผ่ านศู น ย์ก ลางเท่ า กับ 1.39 ล้า นกิโลเมตร มีม วลเท่ า กับ 1.99 x 1,030
กิโลกรัม และมีความหนาแน่นเฉลีย่ เท่ากับ 1,410 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดวงอาทิตย์ประกอบด้วยธาตุ
ไฮโดรเจนในปริม าณ 75% ที่ เ หลือ เป็ นธาตุ ฮีเลีย มและธาตุ ห นั ก อื่น ๆ เช่ น เหล็ ก พลัง งานคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ าทีแ่ ผ่ออกจากดวงอาทิตย์เป็ นพลังงานทีไ่ ด้จากปฏิกริ ยิ าการแตกตัวหลายชนิด ปฏิกริ ยิ าที่
สาคัญ ที่สุ ดปฏิกิรยิ าหนึ่งคือ การรวมตัว กันของไฮโดรเจนเป็ นฮีเลียม ปฏิกิรยิ าดังกล่าวจะทาให้มวล
บางส่วนของไฮโดรเจนสูญหายไป มวลส่วนที่หายไปคือมวลที่เปลี่ยนรูปไปเป็ นพลังงานซึ่งจะเกิดขึ้น
ภายในดวงอาทิตย์ท่อี ุณหภูมหิ ลายล้านองศาเซลเซียส พลัง งานนี้จะถ่ายเทมาที่ผวิ ของดวงอาทิตย์และ
แผ่ออกสูอ่ วกาศ [3]

2. ศักยภาพพลังงานแสงอาทิ ตย์ของประเทศไทย
โดยทัวไปศั
่ กยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของพืน้ ทีแ่ ห่งหนึ่งจะสูงหรือต่าขึน้ กับปริมาณรังสีอาทิตย์
ที่ต กกระทบพื้น ที่นัน้ หรือ ที่เรีย กว่า “ค่ าความเข้ม รังสีอ าทิต ย์” (global radiation) มีห น่ ว ยทางด้าน
พลังงานเป็ น เมกกะจูลต่อตารางเมตร (MJ/m2) โดยบริเวณที่ได้รบั รังสีอาทิตย์มากก็จะมีศกั ยภาพใน
การนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สงู แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของค่าความเข้มรังสีอาทิตย์จะเป็ น ไปตาม
พืน้ ที่ มีการเปลีย่ นแปลงตามเวลาในรอบวันและการเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาลในรอบปี กล่าวคือ ในพืน้ ที่
หนึ่ง ๆ ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์จะเพิม่ ขึ้นจากช่วงเช้าจนถึงค่าสูงสุดในช่วงเวลาเที่ยงวัน และลดต่าลง
จนถึงช่วงเย็น ซึง่ เป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงของมวลอากาศ (air mass) ซึ่งรังสีอาทิตย์เคลื่อนทีผ่ ่าน
เข้ามายังพื้น ผิว โลก และผลจากมุม ตกกระทบของแสงอาทิต ย์ ซึ่งเปลี่ยน แปลงตัง้ แต่เช้าจนถึงเย็น
สาหรับการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่เป็ นผลมาจากสภาพทางอุตุนิยมวิทยาโดยมีเมฆเป็ นตัวแปรที่สาคัญ
[4]
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ศุภชัย กวินวุฒกิ ุล [5] วิจยั เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแผงโซล่าเซลล์ให้เคลื่อนทีต่ าม ดวง
อาทิตย์ ซึ่งเป็ นการทดลองเพื่อหาอัต ราการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิต ย์ ชนิด อะ
เมอร์ฟลิซิลิคอนที่ใช้กระจกเงาสะท้อนแสงเพิม่ ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ให้กบั แผงเซลล์พร้อมกับการ
เคลื่อ นที่แ ผงเซลล์ต ามแนวการเคลื่อ นที่ข องดวงอาทิต ย์ เปรีย บเทีย บกับ ประสิท ธิภ าพแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดเดียวกันแต่ลกั ษณะการใช้แตกต่างกันอีก 2 รูปแบบคือ รูปแบบทีแ่ ผงเซลล์ไม่เคลื่อนที่
ตามดวงอาทิตย์ โดยเปรียบเทียบแบบที่มกี ารติดตัง้ กระจกเงากับไม่มกี ารติดตัง้ กระจกเงา ผลการวิจยั
พบว่า แผงเซลล์ทต่ี ดิ ตัง้ กระจกเงาและเคลื่อนทีต่ ามแนวเคลื่อนทีอ่ าทิตย์มปี ระสิทธิภาพ เพิม่ ขึน้ 15.33%
และมีประสิทธิภาพสูงกว่าแผงเซลล์ท่เี คลื่อนที่ตามแนวเคลื่อนที่ดวงอาทิตย์และไม่ตดิ ตัง้ กระจกเงาคิด
เป็ น 14.12% ส่ ว นแผงเซลล์ ท่ี ติ ด ตัง้ กระจกเงาและไม่ เ คลื่ อ นที่ ต ามแนวเคลื่ อนที่ ด วงอาทิ ต ย์ มี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น 13.05% และมีประสิทธิภาพสูงกว่าแผงเซลล์ท่ไี ม่เคลื่อนที่ตามแนวเคลื่อนที่ดวง
อาทิตย์และไม่ตดิ ตัง้ กระจกเงาคิดเป็ น 11.89%
อานวย เรืองวารี [6] บทความนี้นาเสนอการสร้างระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ
เคลื่อ นที่สาหรับ ประยุก ต์ใช้งานเกษตรกรรม เนื่ อ งจากระบบดังกล่ าว สามารถผลิต ไฟฟ้ าได้แล้วยัง
สามารถเป็ นการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ไี ด้จาก การสร้างระบบฯ เพื่อให้ชาวบ้านมีความรูค้ วามเข้าใจใน
ระบบผลิต พลังงาน ไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน โดยระบบดังกล่าวถู กออกแบบให้มีขนาด กะทัดรัด
สามารถเคลื่อนที่ได้เพื่อให้เหมาะกับการนาไปใช้ในพื้นที่ เกษตรกรรมที่ไม่มไี ฟฟ้ าใช้ได้อย่างคล่องตัว
และเหมาะสม ระบบต้นแบบฯ สามารถกาเนิดพลังงานไฟฟ้ าได้ 490 วัตต์พลังงานที่ด้านเอาต์พุตของ
ระบบสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ช่องทางโดยผ่านแผงวงจรควบคุมการประจุ ไฟฟ้ าได้แก่ เอาต์พุตแรกคือ
การจ่ายพลังงานไฟฟ้ ากระแสตรงขนาด 100 แอมแปร์/ชัว่ โมง 24 โวลต์เอาต์พุ ต ที่ส องเป็ น การจ่าย

พลังงานไฟฟ้ า กระแสสลับ 220 โวลต์ไม่เกิน 1,000 วัตต์สว่ นเอาต์พุตสุดท้ายคือต่อกับ ปั ม๊ น้ าขนาด 24
โวลต์ 288 วัตต์การทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถ ทางานได้จริงและสามารถเคลื่อนที่ไปในสถานที่
ต่างๆ ตามการประยุกต์ใช้งาน
เบญจมาศ อ่าอิม่ และคณะ [7] จัดทาโครงงาน เรื่องการหาจุดทีม่ กี าลังไฟฟ้ าสูงสุดของแผง โซล่า
เซลล์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม มีวตั ถุประสงค์ คือ หาจุดทีม่ กี าลังไฟฟ้ าสูงสุดของแผง โซล่า เซลล์
และเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของแผงโซล่าเซลล์ โดยการนาโครงข่ายประสาทเทียมซึง่ มีการ ทางาน
เหมือ นสมองมนุ ษ ย์ม าช่ ว ยในการวิเคราะห์ห าจุ ด ที่มีก าลังไฟฟ้ าสู งสุ ด ของแผงโซ ล่ า เซลล์ โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็ นตัวควบคุม มีการกาหนดค่าดิวตี้ไซเคิลที่เหมาะสม ให้กบั วงจรบูสคอนเวอร์
เตอร์เพื่อ ให้ ไ ด้ก าลังไฟฟ้ าสู งสุ ด ของแผงโซล่ า เซลล์ต ามที่โครงข่ ายประสาทเทีย มวิเคราะห์ ไว้ ณ
ช่วงเวลา นัน้ ๆ ผลการทดลองพบว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ทาการส่งค่าดิวตีไ้ ซเคิลทีเ่ หมาะสมให้กบั วง
จรบูสคอนเวอร์เตอร์ได้ตามทีโ่ ครงข่ายประสาทเทียมวิเคราะห์ ทาให้ได้ค่ากาลังไฟฟ้ าสูงสุดตาม ต้องการ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ในการจัดทาวิจยั การสร้างชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ในครัง้ นี้
คณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนต่างๆ คือ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดสอบสมรรถนะ
มีขนั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการติดตัง้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ ดังต่อไปนี้
1. ออกแบบโครงสร้าง ชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
2.ทดลองหาประสิทธิภ าพของชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โดย
ทดลองใช้งานทัง้ 4 อุปกรณ์ คือ พัดลม หม้อหุงข้าว ทีวขี นาดเล็ก ตูเ้ ย็นขนาดเล็ก
2.1 อัต ราการใช้ไ ฟของ พัด ลม จ านวน 8 ชัว่ โมง จากนั น้ เช็ค อัต ราการใช้ไ ฟของ
อุปกรณ์ผ่านชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ และหาค่าเฉลีย่
2.2 อัตราการใช้ไฟของ หม้อหุงข้าว จานวน 8 ชัวโมง
่
จากนัน้ เช็คอัตราการใช้ไฟของ
อุปกรณ์ผ่านชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ และหาค่าเฉลี่ย
2.3 อัตราการใช้ไฟของ ทีวขี นาดเล็ก จานวน 8 ชัวโมง
่
จากนัน้ เช็คอัตราการใช้ไฟของ
อุปกรณ์ ผ่านชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ และหาค่าเฉลีย่
2.4 อัตราการใช้ไฟของ ตู้เย็นขนาดเล็ก จานวน 8 ชัวโมงจากนั
่
น้ เช็ค อัต ราการใช้ไฟ
ของอุปกรณ์ ผ่านชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ และหาค่าเฉลีย่
3. สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน
4. ประเมินค่าความสอดคล้องของข้อคาถามของแบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ
5. ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน

ผลการวิ จยั
ผลจากงานวิจยั เรื่องชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ได้ผลการวิจยั
ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้อมูลด้านการออกแบบ
รายการประเมิน
1. โครงสร้างมีความแข็งแรง
2. มีการออกแบบจัดวางอุปกรณ์ได้อย่าปลอดภัย
3. มีความเหมาะสมของขนาดและรูปร่าง
4. มีความเหมาะสมของวัสดุทใ่ี ช้
5. การจัดวางอุปกรณ์มคี วามเหมะสม
ผลรวมการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการออกแบบ

ค่าเฉลีย่ ( X )

ค่า S.D.

5.00
4.67
4.66
4.67
5.00
4.84

0.00
0.44
0.44
0.44
0.00
0.19

ระดับความพึง
พอใจ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพต่อ การออกแบบงานวิจยั การสร้างชุดผลิต
กระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
( X = 4.84, S.D.= 0.19) เมื่อพิจารณาเป็ นข้อพบว่า ข้อทีม่ คี วามพึงพอใจมากทีส่ ุด คือ โครงสร้างมีความ
แข็งแรง ( X = 5.00, S.D.= 0.00) การจัดวางอุปกรณ์มคี วามเหมะสม ( X = 5.00, S.D.= 0.00) รองลงมา
คือ มีการออกแบบจัดวางอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย ( X = 4.67, S.D.= 0.44) มีความมาะสมของวัสดุทใ่ี ช้
( X = 4.67, S.D.= 0.44) ส่วนค่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ุด คือ มีความเหมาะสมของวัสดุทใ่ี ช้
( X = 4.66, S.D.= 0.44)
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้อมูลด้านการใช้งาน
รายการประเมิน
1. มีความสะดวกในการใช้งาน
2. มีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
3. ความสามารถในการทางานมีประสิทธิภาพ
4. มีความปลอดภัยในการใช้งาน
5. มีความสะดวกในการบารุงรักษา
ผลรวมการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการออกแบบ

ค่าเฉลีย่ ( X )

ค่า S.D.

4.66
4.66
4.66
5.00
5.00
4.79

0.44
0.44
0.44
0.00
0.00
0.21

ระดับความพึง
พอใจ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เชี่ย วชาญประเมิน คุ ณ ภาพการใช้งานต่อ งานวิจยั การสร้างชุด ผลิต
กระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
( X = 4.79, S.D.= 0.21) เมื่อพิจารณาพบว่า ข้อที่มคี วามพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความสะดวกในการ
บารุงรักษา ( X = 5.00, S.D.= 0.00) มีความปลอดภัยในการใช้งาน ( X = 5.00, S.D.= 0.00) รองลงมา
คือ ความสามารถในการทางานมีประสิทธิภาพ ( X = 4.66, S.D.= 0.44) มีความสะดวกในการใช้งาน
( X = 4.66, S.D.= 0.44) การใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ( X = 4.66, S.D.= 0.44)
ตารางที่ 3 ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของงานวิจยั การสร้างชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
อุปกรณ์

พัดลม

หม้อหุงข้าว

ทีวขี นาดเล็ก

ตูเ้ ย็นขนาดเล็ก
รวม

จานวนชัวโมงที
่
ใ่ ช้ใน
การทดลอง

จานวนทีใ่ ช้ได้จริง

8 ชัวโมง
่

5 ชัวโมง
่

8 ชัวโมง
่

6 ชัวโมง
่

8 ชัวโมง
่

4 ชัวโมง
่

8 ชัวโมง
่

4 ชัวโมง
่

8 ชัวโมง
่

4 ชัวโมง
่

8 ชัวโมง
่

4 ชัวโมง
่

8 ชัวโมง
่

6 ชัวโมง
่

8 ชัวโมง
่

5 ชัวโมง
่

100%

78.42%

อัตราเฉลีย่

6.5 ชัวโมง
่

4 ชัวโมง
่

4 ชัวโมง
่

5 ชัวโมง
่
78.42%

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนทีโ่ ดยทดลองใช้งานทัง้ 4 อุปกรณ์ คือ พัดลม หม้อหุงข้าว
ทีวขี นาดเล็ก ตู้เย็นขนาดเล็ก สรุปได้ว่าอัต ราการใช้ไฟของ พัดลม เท่ากับ 6.5 ชัวโมง
่
หม้อหุ งข้าว
เท่ากับ 4 ชัวโมง
่ ทีวขี นาดเล็ก เท่ากับ 4 ชัวโมง
่ ตูเ้ ย็นขนาดเล็ก เท่ากับ 5 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละทัง้ หมด
78.42

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้อมูลด้านประโยชน์
รายการประเมิน
1. สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าได้หลากหลาย
2. เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
3. ประหยัดค่าไฟฟ้ า
4. สามารถใช้ในงานในทีท่ ไ่ี ฟฟ้ าเข้าไม่ถงึ ได้
5. ช่วยอานวยความสะดวกในสถานทีท่ ไ่ี ม่มไี ฟฟ้ า
ผลรวมการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการออกแบบ

ค่าเฉลีย่ ( X )

ค่า S.D.

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ระดับความพึง
พอใจ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพต่องานวิจยั การสร้างชุดผลิตกระแสไฟฟ้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 5.00, S.D.= 0.00) เมื่อ
พิจารณาพบว่า ข้อทีม่ คี วามพึงพอใจมากทีส่ ุด คือ สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลากหลาย
( X = 5.00, S.D.= 0.00) เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ( X = 5.00, S.D.= 0.00) ประหยัดค่าไฟฟ้ า
( X = 5.00, S.D.= 0.00) สามารถใช้ในงานในที่ท่ีไฟฟ้ าเข้าไม่ถึงได้ ( X = 5.00, S.D.= 0.00) ช่ ว ย
อานวยความสะดวกในสถานทีท่ ไ่ี ม่มไี ฟฟ้ า( X = 5.00, S.D.= 0.00)
ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยรวมทัง้ 3 ด้าน
รายการประเมิน
1. ผลรวมการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการออกแบบ
2. ผลรวมการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการการใช้งาน
3. ผลรวมการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประโยชน์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยรวมทัง้ 3 ด้าน

ค่าเฉลีย่ ( X )

ค่า S.D.

4.79
4.89
5.00
4.88

0.21
0.12
0.00
0.12

ระดับความพึง
พอใจ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพต่องานวิจยั การสร้างชุดผลิตกระแสไฟฟ้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.88, S.D.= 0.12) เมื่อ
พิจารณาพบว่าข้อทีม่ คี วามพึงพอใจมากทีส่ ุด คือ ผลรวมการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประโยชน์
( X = 5.00, S.D.= 0.00) ผลรวมการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการการใช้งาน ( X = 4.89, S.D.= 0.12) ผลรวม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการออกแบบ ( X = 4.79, S.D.= 0.21)

สรุปผลการวิ จยั
1.ผลประเมินคุณ ภาพผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพต่อ การออกแบบงานวิจยั การสร้างชุดผลิต
กระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
( X = 4.84, S.D.= 0.19) เมื่อพิจารณาเป็ นข้อพบว่า ข้อทีม่ คี วามพึงพอใจมากทีส่ ุด คือ โครงสร้างมีความ
แข็งแรง ( X = 5.00, S.D.= 0.00) การจัดวางอุปกรณ์มคี วามเหมะสม ( X = 5.00, S.D.= 0.00) รองลงมา
คือ มีการออกแบบจัดวางอุปกรณ์ ได้อย่างปลอดภัย ( X = 4.67, S.D.= 0.44) มีค วามเหมาะสมของ
วัสดุทใ่ี ช้ ( X = 4.67, S.D.= 0.44) ส่วนค่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ุด คือ มีความเหมาะสมของวัสดุทใ่ี ช้
( X = 4.66, S.D.= 0.44)
2.ผลการวิจยั สรุปได้ว่าจากการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่โดยทดลองใช้งานทัง้ 4 อุปกรณ์ คือ พัดลม หม้อหุงข้าว ทีวขี นาดเล็ก ตู้เย็น
ขนาดเล็ก สรุปได้ว่าอัตราการใช้ไฟของ พัดลม เท่ากับ 6.5 ชัวโมง
่
หม้อหุงข้าวเท่ากับ 4 ชัวโมง
่
ทีว ี
ขนาดเล็ก เท่ากับ 4 ชัวโมง
่
ตูเ้ ย็นขนาดเล็ก เท่ากับ 5 ชัวโมง
่ คิดเป็ นร้อยละทัง้ หมด 78.42%
3.ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.88, S.D.= 0.12) เมื่อ
พิจารณาพบว่าข้อทีม่ คี วามพึงพอใจมากทีส่ ุด คือ ผลรวมการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประโยชน์
( X = 5.00, S.D.= 0.00) ผลรวมการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการการใช้งา ( X = 4.89, S.D.= 0.12) ผลรวม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการออกแบบ ( X = 4.79, S.D.= 0.21)
อภิ ปรายผล
วิจยั เรื่อง การสร้างชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ สามารถอภิปราย
ผลได้ดงั นี้
1. การออกแบบและพัฒนา ชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
ผลประเมินคุณภาพผู้เชีย่ วชาญประเมินคุณภาพต่อ การออกแบบงานวิจยั การสร้างชุดผลิต
กระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ทส่ี ร้างขึน้ มีคุณภาพจากการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญ
มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 อยู่ในระดับมากที่สุ ด ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะผู้วจิ ยั ได้ศึกษาโครงการโดยเลือ กใช้
เหล็กกล่องเป็ นโครงสร้าง ซึ่งมีความแข็งแรง น้ าหนักเบา และเล็กกะทัดรัด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อนุตร จาลองกุล [8] ทาการวิจยั เรื่อง พลังงานทดแทน ประเมินความเหมาะสมในด้านการออกแบบอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก ( X = 3.83, S.D.= 0.87)
2.การทดสอบและหาประสิท ธิภ าพของ ชุด ผลิต กระแสไฟฟ้ าด้ว ยพลังงานแสงอาทิต ย์แ บบ
เคลื่อนที่
การทดลองหาประสิทธิภาพของ ชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่โด
ทดลองใช้งานทัง้ 4 อุปกรณ์ คือ พัดลม หม้อหุงข้าว ทีวขี นาดเล็ก ตู้เย็นขนาดเล็ก สรุปได้ว่าอัตราการ
ใช้ไฟของ พัดลม เท่ากับ 6.5 ชัวโมง
่
หม้อหุงข้าวเท่ากับ 4 ชัวโมง
่
ทีวขี นาดเล็ก เท่ากับ 4 ชัวโมง
่
ตูเ้ ย็น
ขนาดเล็ ก เท่ า กั บ 5 ชัว่ โมง คิ ด เป็ นร้ อ ยละทั ง้ หมด 78.42% ทั ้ง นี้ อ าจเป็ นเพราะผู้ ว ิจ ัย ได้ ใ ช้

(Monocrystalline Silicon Solar Cells) ซึ่งสามารถดูดรับแสงได้ดกี ว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศุภชัย
กวินวุฒกิ ุล [5] ทาการวิจยั เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแผงโซล่าเซลล์ให้เคลื่อนทีต่ าม ดวงอาทิตย์
3.ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ท่มี ตี ่อ การสร้างชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ทัง้ 3 ด้านตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะผูว้ จิ ยั ได้สร้างชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ให้สามารถ
ใช้งานได้จริง ใช้งานได้สะดวก และเคลื่อนย้ายได้สะดวก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อานวย เรืองวารี [6]
ทาการวิจยั เรื่อง การสร้างระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนทีส่ าหรับประยุกต์ใช้งาน
เกษตรกรรม ได้มปี ระเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะ
จากผลสรุปการ วิเคราะห์ผลการดาเนินการวิจยั การสร้างชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ คณะผูจ้ ดั ทาจึงขอเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้
การศึกษางานวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นงานวิจยั เกี่ยวกับการ การสร้างชุดผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ คณะผูว้ จิ ยั ได้มขี อ้ เสนอแนะให้ทาการเพิม่ จานวน แบตเตอรีเ่ พื่อให้การเก็บไฟ
มีประสิทธิภาพในการเก็บมากขึน้ เพื่อทาให้การทางานมีประสิทธิภาพการทางานมากขึน้ และในการใช้
งานแต่ละครัง้ ควรตรวจเช็คระบบอยู่เสมอ ส่วนในด้านการบารุงรักษาก็ควรตรวจเช็ค แบตเตอรี่ และ
หน้าจอแสดงผลเพือ่ ให้การใช้งานอย่างทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
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