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การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิพลังงานแสงอาทิตย์ 

Building and Efficiency Solar Demonstration Kit 
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บทคัดย่อ 
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) สร้างชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ 2) หาประสิทธิภาพของชุด

สาธิตพลังงานแสงอาทิตย์และ 3) ประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ในการหา

ประสิทธิภาพนั้นมีกลุ่มเป้าหมายแบบออกเป็น 2 กลุม่ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ครูผู้สอนสาขาวิชา

เทคโนโลยียานยนต์จำนวน 5 ท่าน 2) ผู้ทดลองใช้ชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 

แบบบันทึกประสิทธิภาพชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ สถิติท่ีใช้ในการ

วิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) การออกแบบและการสร้างชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ในการทดลอง 5 

ครั้งอุณหภูมิค่าเฉลี่ย 33.2 และ 2.42 แอมป์ ชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ไดต้รงตามระยะเวลาที่กำหนดได้อย่าง

แม่นยำ และ 3) ความพึงพอใจชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า อยู่ในระดับมาก(x̄ 4.5,S.D.=0.44) 

 

คำสำคัญ: ชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์, ความพึงพอใจ  
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Abstract 

 The objectives of this research were 1) to build a solar energy demonstration set, 2) to 

find the efficiency of the solar energy demonstration set, and 3) to assess the satisfaction of 

using the solar energy demonstration set. In order to find the efficiency, the target groups were 

divided into 2 groups: 1) Experts and experts 5 teachers in automotive technology2) 5 

experimenters using the solar energy demonstration kit. The tools used in the research were 

Efficiency record form of solar energy demonstration set and user satisfaction questionnaire. The 

statistics used in the research were mean and standard deviation. The research results showed 

that 1) The design and construction of the solar energy demonstration set was appropriate at a 

high level. and at a high level of possibility; 2) the efficiency of the solar energy demonstrator in 

5 experiments with an average temperature of 33.2 and 2.42 amps; Satisfied with the solar 

energy demonstration set, found that it was at a high level (xˉ 4.5,S.D.=0.44) 
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บทนำ 
 ความสำคัญของการศึกษาพลังงานทดแทนหรือการอนุรักษ์พลังงานนับวันยิ่งจะได้รับความสนใจเพ่ิม
สูงขึ้น เนื่องจากทุกหลังคาเรือนต้องการนำพลังงานมาใช้ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่เกิดข้ึนจากการนำทรัพยากรทางธรรมชาตินำมาผ่านกระบวนการแปรสภาพเพ่ือนำไปเข้าสู่
ระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยในอนาคตพลังงานเหล่านั้นก็มีแต่จะหมดลงไปซึ่งหากเป็นพลังงานธรรมชาติและ
เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดสิ้นได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานคลื่นนั้นพลังงานเหล่านี้
จะยังคงอยู่ตลอดไป หากได้มีการศึกษาค้นคว้าเก็บพลังงาน เพื่อนำใช้ประโยชน์ ก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าครอง
ชีพในชีวิตประจำวันลงได้ โดยปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ได้พัฒนาไปเป็นอย่างมาก โดยใน
ขณะเดียวกันราคาอุปกรณ์ก็ลดลงทำให้สามารถมีระยะเวลาในการคืนทุนสำหรับการลงทุนติดตั้งเร็วขึ้นอีกด้วย 
 เนื่องจากในปัจจุบันเกิดปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นปัญหาที่สำคัญมีการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น ทำให้ค่าไฟมี
ราคาสูงและบางพ้ืนที่ยังขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าเช่น กลางไร่นา สวน และการทำงาน หรือการท่องเที่ยวไปยัง
สถานที่ที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้ ซึ่งประชากรเหล่านี้จะดำเนินกจิกรรมในชีวิต ต่างๆได้อย่างลำบากหากมีพลังงาน 
สำรองที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อีกทั้งยังสามารถรับพลังงานจาก แสงอาทิตย์นั้นการดำเนินกิจกรรมต่างๆก็จะ
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน  
 คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาคิดจัดทำ ชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสร้างอุปกรณ์ท่ีเปลี่ยน พลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell จึงได้เลือกการเปลี่ยน พลังงานแสงอาทิตย์เป็น
พลังงานไฟฟ้า โดยได้อาศัยสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่า เซลล์ แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพ่ือที่จะ
นำมาใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานเพิ่มเติมจากแหล่งพลังงานอ่ืนๆ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือการสร้างชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ 

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการสร้างชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ คณะผู้จัดทำได้ศึกษา
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงในการดำเนินวิจัยดังนี้ 
2.1 พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) [1] 

พลังงานแสงอาทิตย์ หมายถึง พลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่
อยู่ในรูปของแสงแดด ซึ่งให้ทั้งพลังงานแสงและพลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานหมุนเวียน
สะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูง ไม่มีวันหมด 
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย หลัก ๆ คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าและการผลิตพลังงานความร้อน 
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2.2 แผงโซล่าเซลล์ (Solar panel หรือ Photovoltaics) [2] 

แผงโซล่าเซลล์ หมายถึง การนำเอาโซล่าเซลล์จำนวนหลายๆเซลล์มาต่อวงจรรวมกันอยู่ในแผงเดียวกัน

เพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)แผงโซล่า

เซลล์มี2รูปแบบหลักๆได้แก่ผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยวหรือโมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน  (monocrystalline Silicon) และ 

ผลึกซิลิคอนเชิงผสม หรือ โพลีคริสตัลไลน์ ซิลิคอน (polycrystalline Silicon)  

2.3 แบตเตอรี่ Battery[3] 

แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและจ่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ือส่งไปตามอุปกรณ์โดยแบตเตอรี่ที่ใช้งานกัน 

อยู่ในปัจจุบัน 

2.4 คอนโทรลชาร์จเจอร์ [4] 

คอนโทรลชาร์จเจอร์ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติเพียงเพ่ือคอยควบคุมการชาร์จ

ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์สู่แบตเตอรี่ของระบบโซล่าเซลล์เพ่ือเก็บกระแสไฟเพ่ือนำมาใช้งานตามที่เราออกแบบไว้ซึ่ง

คอนโทรลชาร์จหรือโซล่าชาร์จเจอร์ทั่วไปจะมีหลักการทำงานหรือหน้าที่จ่ายกระแสไฟเมื่อแรงดันแบตเตอรี่อยู่ใน

ระดับต่ำตามที่แต่ละยี่ห้อตั้งค่ามาและทำการตัดการจ่ายกระแสไฟเพื่อไปประจุยังแบตเตอรี่เมื ่อแรงดันของ

แบตเตอรี่อยู่ในระดับที่สูงตามที่ได้กำหนดไว้เหมือนกันเพื่อป้องกันการOverChargeซึ่งจะทำให้แบตเกิดความ

เสียหายและเสื่อมอายุก่อนวัยอันควรทำให้ใช้งานได้ไม่ 

2.5 เบรกเกอร์ DC  

เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกท่ีเหนี่ยวนำเข้ามาในระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power System) อันเกิดจาก

ฟ้าผ่า การลัดวงจรของระบบส่งกำลังไฟฟ้า การปิดเปิดของเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ และจากสาเหตุอ่ืนๆ ทำ

ให้อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ได้รับความเสียหาย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยสูงสุด   

2.6 อินเวอร์เตอร์ (Inverter)  

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและ ความถี่คงท่ี 

ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ ( Converter Circuit ) จากนั้นไฟ กระแสตรงจะถูกแปลงเป็น

ไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดยวงจร อินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) 

2.7 เทอมินอล 

อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างสายไฟด้านหนึ่งเข้ากับสายไฟอีกด้านหนึ่ง หรือใช้เป็นจุดพักสายไฟ เพ่ือให้ง่ายและรวดเร็ว

ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ หรือเพ่ือเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบจุดที่มีปัญหาต่างๆ ได้ง่าย เรา
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สามารถเห็นเทอร์มินอลบล็อกได้ทุกที่ที่มีสายไฟ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานต่างๆ การ

ทำงานของผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า เป็นต้น 

2.8 เบรกเกอร์ 
เรียกสั้นๆแทนเซอร์กิตเบรกเกอร์)เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ในการตัดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติใน

ระบบไฟฟ้า โดยทั่วไปเกิดจากโหลดเกิน(ใช้ไฟมากเกิน)หรือไฟฟ้าลัดวงจร เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะ

เกิดข้ึนกับสายไฟ มอเตอร์ Generator หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ 

2.9 เต้ารับไฟฟ้า 
      เป็นส่วนประกอบของระบบไฟฟ้าที่นำกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ใด ๆ ที่เสียบเข้ากับมัน หรือที่เรียกว่า
เต้ารับไฟฟ้าเต้ารับไฟฟ้าเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานผ่านสายไฟ เต้ารับเป็นส่วนประกอบตัวผู้ที่เชื่อมต่อกับโมดูลตัว
เมียที่เข้าชุดกัน  
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล กฤษณะ จันทสิทธิ์ (2563) [5] คณะผู้จัดทำในการทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาพัฒนาระบบสาธิตผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับชุมชนฐานราระดับครัวเรือน และบูรณาการ

งานวิจัยกับการเรียนการสอนของโรงเรียน งานวิจัยนี้ได้พัฒนาชุดสาธิตผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้ง

อุปกรณ์ลงบนแผ่นไวท์บอร์ดขนาดความกว้าง82เซนติเมตรยาว110 เซนติเมตร และหนา 22 เซนติเมตร โดย

กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ 120 วัตต์ ผ่านอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จประจุขนาด 20 แอมแปร์ ลงใน

แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 80 แอมแปร์ แปลกระแสไฟฟ้ากระตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยอินเวอร์เตอร์ขนาด 

1,000 วัตต์  

กิตติธัช ผลอุทิศ (2556) [6] การออกแบบติดตามดวงอาทิตย์ของแผงโซล่าเซลล์ การนำพลังงาน

แสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น

พลังงานในรูปที่ต้องการของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ยังขึ้นอยู่ ทิศทางที่แสงอาทิตย์ตกกระทบแผงรับ

พลังงานซึ่งสัมพันธ์กับ ความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ ตกกระทบบน แผงรับพลังงานด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว

ประสิทธิภาพของแผงรับพลังงานจะแปรเปลี่ยนไปตามมุมที่ แสงอาทิตย์ตกกระทบแผงรับพลังงาน และจะสูงสุด

เมื่อแสงอาทิตย์อยู่ในแนวตั้งฉากกับแผงรับพลังงาน เพราะจะได้ความเข้มของแสงอาทิตย์สูงสุด 

วิชิต นางแล (2554) [7] รปูแบบการใช้พลังงานทดแทนกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม ในเขตพ้ืนที่ จังหวัด

เชียงรายวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพ่ือสำรวจแหล่งพลังงาน ธรรมชาติ พลังงานน้ำ และพลังงานลม พลังงาน

แสงอาทิตย์ในเขต พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย และหารูปแบบที่เหมาะสมในการผลิตกระแส ไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ 



 
6 

 

ในเขตพ้ืนที่ในเขตจังหวัดเชียงราย การสำรวจประกอบด้วย หาแหล่งพลังงานธรรมชาติ ใน แต่ละพ้ืนที่จังหวัด

เชียงราย ด้วยเครื่องมือการสำรวจ ที่ประกอบด้วย เครื่องมือวัดกระแสน้ำ Flow water เครื่องมือวัดกระแสลม 

Digital Anemometer เครื่องมือวัดเซลล์แสงอาทิตย์ 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย 

การดำเนินงานการสร้างและประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ การจดัหาวัสดุที่จะใช้ในการสรา้งชุดพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะต้อง

มีการกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน วิธีการทำงาน เครื่องมอืและอุปกรณ์ท่ีจะใช้ เพ่ือให้เกิดความแข็งแรงทนทาน

ทำงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ ซึ่งสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ 

การหาคุณภาพ [8] 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ได้ศึกษา ได้แก ่ผู้เชี่ยวชาญและครู อาจารย์จำนวน 5 คน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพชดุสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็น แบบกำหนด 

ตัวเลขแทนคุณลักษณะ 5 ระดบั โดยผู้ศึกษาคน้คว้ามีเกณฑใ์นการแปลความหมายตวัเลขระดับต่างๆ   

                        ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

                  ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่3.50 - 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก  

                  ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  

                  ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่1.50 - 2.49 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย  

                   ค่าเฉลีย่ตั้งแต่ 1.00 - 1.49 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยที่สุด 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

          การดำเนนิงานทดลองหาประสิทธภิาพชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย ์ไดด้ำเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้  

1. นำแบบสอบถามแบบประเมินประคุณภาพ ชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ ไปดำเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้จัดทำ ไดช้ี้แจงวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ประโยชน ์งานวจิัย และขอบเขต

ของงานวิจัย ให้กลุ่มตัวอย่างเขา้ใจตรงกัน  

2. เชิญกลุ่มตัวอย่างดำเนินการทดลองใช้ชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ 

3.  ให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามแบบประเมินประคุณภาพ ชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ การ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผู้จัดจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของ

ชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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การเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจ ใช้แบบประเมินผลสำหรับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คนโดยแยกออกเป็น 2 ส่วน 

ดังนี้ คือ 1) ประเมินด้านการออกแบบ  2) แบบประเมินด้านการใช้งาน แบ่งการประเมินความเหมาะสมเป็น 5 

ระดับ คือ 5,4,3,2 และ 1 

 ให้ระดับคะแนน 5   หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 ให้ระดับคะแนน 4   หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

 ให้ระดับคะแนน 3   หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

 ให้ระดับคะแนน 2   หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

 ให้ระดับคะแนน 1   หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  

4 สถิตทิี่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                                          แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน 
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โครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆ 

 
แสดงโครงสร้างช้ินส่วนโดยรวม 

 1. อินเวอเตอร์     7. คอนโทรลชาร์จเจอร์  

 2. หลอดไฟ                                     8. เบรกเกอร์   

 3. เบรกเกอร์DC    9. แผงโซล่าเซลล์   

4. สวิตซ์ไฟ     10. เต้าเสียบ  

 5. เทอมินอท     11. โครงเหล็กติดชื้นงาน 

6. แบตเตอรี่      
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ผลการวิจัย 
การทดลองหาประสิทธิภาพชุดสาธิตพลังงานแรงอาทิตย์ ในการทดลองแต่ละครั้งจะให้ผู้เชี่ยวชาญและ

ครู อาจารย์จำนวน 5 คน และใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ และนำค่าที่

ได้มาหค่าเฉลี่ย 

ตารางที่1 ผลการทดลองการทำงานของชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า การทำงานของชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ทดลองใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดพัดลมขนาด16 นิ้ว 220

โวลต์ 0.22 แอมป์ 49 วัตต์ จากผลการทดลองครั้งที่ 1-5 ค่าเฉลี่ย (x̄ ) ชั่วโมง 23 ชม. หลอดไฟ 220 โวลต์ 7 วัตต์ 
ผลการทดลอง 1-5 ครั้งค่าเฉลี่ย (x̄ ) ชั่วโมง 13 ชม. ชาร์ตโทรศัพท์มือถือ ขนาด 100 โวลต์ 0.5 แอมป์ 20 วัตต์ 

แบตเตอรี่ 4352 mAh ผลการทดลอง 1-5 ครั้งค่าเฉลี่ย (x̄ ) ชั่วโมง 74 ชม. 
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ตารางที ่2 ผลการทดลองการชาร์จไฟฟ้าจากกระแสตรง(DC) ซึ่งกระแสตรงจะชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์ 

 
จากตาราง 2 พบว่าในการทดลอง 5 ครั้ง อุณหภูมิค่าเฉลี่ย 33.2  และ 2.42 แอมป์ ชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ 
ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำ 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านการออกแบบ 

 
ตารางที ่3 พบว่าการออกแบบและการสร้างชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมี

ความเปน็ไปได้อยู่ในระดับมาก(x̄ 4.48,S.D.=0.05)  
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อภิปรายผล  
ผลการทดลองด้านการใช้งานชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในหัวข้อสามารถนำไปศึกษาต่อได้มีค่าเฉลี่ย

ในระดับมากสุด และหัวข้อนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยในระดับต่ำสุด โดยค่าเฉลี่ยด้านการใช้งาน

เท่ากับ (xˉ = 4.60 S.D=0.24) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดพบว่าชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย ์มีความ

เหมาะสมด้านการออกแบบอยู่ในเกณฑ์ เหมาะสมมาก (xˉ = 4.4 S.D.= 0.49 ) ผลการทดลองด้านการใช้งานอยู่ใน

เกณฑ์เหมาะสมมาก (xˉ = 4.60 S.D.= 0.24 )  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ของชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ มีความ
เหมาะสมที่จะนำไปต่อยอด จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ มีความ
คิดเห็นว่า เหมาะสมมากที่จะนำไปต่อยอดเป็นอย่างดีและสอดคล้องกับ 

นวรัตน์ หมีนาค.(2562) ได้กล่าวว่าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การออกแบบหมายถึงการรู้จักวางแผน 
เพ่ือที่จะได้ลงมือ กระทำตามที่ต้องการ และการรู้จักเลือกวัสดุ วิธีการเพ่ือทำตามที่ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับ 
ลักษณะรูปแบบ และคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค ์ สำหรับการออกแบบอีก ความหมาย
หนึ่งที่ให้ไว้ หมายถึงการปรับปรุงรูปแบบผลงานที่มีอยู่แล้ว หรือสิ่งต่างที่มีอยู่แล้วให้ เหมาะสม ให้มีความแปลก
ความใหมเ่พ่ิมข้ึน 
ข้อเสนอแนะผลการวิจัยครั้งต่อไป 

1ควรเปลี่ยนล้อให้ล้อสามารถล็อกได้  
2 ควรใส่ฉนวนหุ้มสายไฟแบตเตอรี่ ขั้วบวกและข้ัวลบ และแยกข้ัวแบตเตอรี่ให้ชัดเจน 
3 เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานของโซล่าเซลล์ต้องใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียม 
4 เพ่ิมสีสายไฟระหว่างไฟ DC และ AC ใช้ชัดเจน 
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