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บทท่ี 1 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

 จากการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยในปัจจุบัน  ได้มีส่ิงของเครื่องใช้ท่ีมีความอำนวยความ
สะดวกในการใช้ชีวิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจุบันเครื่องอำนวยความสะดวกเหล่านี้  ได้ใช้
พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวต้นกำเนิดพลังงาน อาทิเช่น หม้อหุงข้าว  พัดลม  ทีวี  ตู้เย็น แม้กระท่ังมอเตอร์
ต้นกำลังเครื ่องจักรต่างๆที่ใช้ไฟฟ้า  แต่ปัจจุบันแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยยังมีไม่
เพียงพอต่อการใช้งานในประเทศ  จึงต้องมีการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศเพื่อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการภายในประเทศ  และมีต้นทุนในราคาสูงทำให้ค่าไฟฟ้าในครัวมีราคาแพง  ปัจจุบัน
ได้มีการรณรงค์ให้ใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ทำให้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
เป็นท่ีนิยมใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทน  มีการเคล่ือนย้ายได้ง่าย  หรือท่ีเรียกกันว่าโซล่าเซลล์ 
หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) หรือ เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic cell) คือ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้
เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์นั้น จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct 
Current) ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งสามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื ่อใช้งาน
ภายหลังได้ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและไม่สรา้ง
มลภาวะแก่สิ ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Co2) เหมือนกับแหล่งพลังงานอื่นๆ เช่น 
น้ำมัน, โรงไฟฟ้าท่ีมีกระบวนการผลิตจากก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน  โซล่าเซลล์ (Solar Cell) เป็น
พลังงาน ท่ีใช้แล้วไม่มีวันหมดไป  การทำงานของ โซล่าเซลล์ (Solar Cell)  เป็นกระบวนการเปล่ียน
พลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง โดยเมื่อแสงซึ่งเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานไป
กระทบกับสารกึ่งตัวนำ จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงจะทำให้เกิดการ
เคล่ือนท่ีของกระแสไฟฟ้า (อิเลคตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวนำ เราจึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไป
ใช้งานได้ หลักการทำงานคือ เมื ่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบ แสงอาทิตย์จะถ่ายเทพลังงานให้กับ
อิเล็กตรอน และโฮล ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้น โดยอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนไหวไปรวมตัวกันท่ี 
Front Electrode และโฮลก็จะเคลื่อนไหวไปรวมตัวกันที่ Back Electrode และเมื่อมีการเชื่อมต่อ
ระบบวงจรไฟฟ ้าจาก Front Electrode และ Back Electrode ให ้ครบวงจร ก ็จะเก ิดเป็น
กระแสไฟฟ้าขึ้น ให้เราสามารถนำไปใช้งานได้  
  ดังนั้นนักศึกษา  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ยกประเด็นนี้
ขึ้นมาทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ได้มีการสำรวจความต้องการของ
กลุ่มค้าขายโดยการใช้รถเข็นขายของตามตลาด  ที่ใช้ไฟฟ้าและอยากที่จะใช้พลังงานทดแทน  ทาง
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คณะผู้จัดทำส่ิงประดิษฐ์  จึงได้รวบรวมข้อมูลและได้คิดค้นจัดทำรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์
ขึ้นมาใช้งานในกลุ่มค้าขายโดยใช้รถเข็นตามตลาด 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1. เพื่อศึกษาการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 
 1.2.2. เพื่อสร้างรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์ ให้มีประสิทธิภาพ 
 

1.3 ขอบเขตด้านการวิจัย 
 1.3.1. กลุ่มตัวอย่าง 
 ด้านประชากร คือ กลุ่มค้าขายโดยใช้รถเข็นในตลาด อ .วารินชำราบ และตลาดเจริญศรี จ.
อุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
ของประชากรกลุ่มค้าขายโดยใช้รถเข็นในตลาด จำนวน 30 คน  
 1.3.2. ขอบเขตด้านช้ินงาน 
  - รถเข็น กว้าง 1 เมตร  ยาว 2 เมตร  สูง 2.10 เมตร 
  - มอเตอร์ส่งกำลัง DC 350 วัตต์  24 โวลต์ 

- ชุดแบตเตอรี่ 24 โวลต์ 80 แอมป์ ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 40 แอมป์ ต่อรอบการ
ชาร์จ 1 ครั้ง/รอบ 

 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวความคิดของการการวิจัย 
ทฤษฎีการวิจัยและพัฒนา(R&D) 
1. การกำหนดนวัตกรรม 
2. การพัฒนานวัตกรรมและนำไปทดลองใน
ภาคสนาม 
3. การเผยแพร่นวัตกรรม 

 
 
 
1.5 คำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย 
  รถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์  หมายถึง รถเข็นเคลื่อนที่ได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
หรือใช้คนในการลากเข็น  และรถเข็นยังสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นหม้อหุงข้าว พัดลม หลอดไฟ
ส่องสว่างในรถจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 
 

-ประสิทธิภาพการทำงาน 
-ความพึงพอใจ 

ส่ิงประดิษฐ์รถเข็นขายของพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1. รถเข็นสามารถเคล่ือนท่ีได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  หรือใช้คนในการลากเข็น 
          1.4.2. สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นหม้อหุงข้าว พัดลม หลอดไฟส่องสว่างในรถได้ 

 

1.7  สถานที่ดำเนินงาน 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 187 ม.7 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 

 

1.8  ระยะเวลาดำเนินการ 
  30 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 
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บทที่ 2 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 การสร้างและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ รถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยได้ทำการ ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยตามแนวทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

2.1 ความเป็นมาของโซล่าเซลล์ 

2.2 วัสดุท่ีเกี่ยวข้องกับการทำรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ 

     2.2.1 เหล็กรูปพรรณ 

     2.2.2 มอเตอร์ไฟฟ้า 

     2.2.3 แบตเตอร์รี่ 

2.1 ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 2.1.1 ความหมายของ Solar Cell หรอื PV 

   Solar Cell หรือ PV มีช่ือเรียกกันไปหลายอย่าง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ 
หร ือเซลล์ photovoltaic ซึ ่งต ่างก ็ม ีท ี ่มาจากคำว ่า  Photovoltaic โดยแยกออกเป็น photo 
หมายถึง แสง และ volt หมายถึง แรงดันไฟฟ้า เมื่อรวมคำแล้วหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจาก 
การตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้
โดยตรง แนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาต้ังแต่ ปี ค.ศ. 1839 แต่เซลล์แสงอาทิตย์ก็ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมา 
จนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 1954 จึงมีการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ และได้ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่าย
พลังงานให้กับดาวเทียม 
ในอวกาศเมื่อปี ค.ศ. 1959 ดังนั้นสรุปได้ว่า   
  เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม 
อาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ 
(Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็น
ต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้า
บวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั ้วทั ้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื ่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์
แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้
สามารถทำงานได้ 
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ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ แบ่งตามวัสดุท่ีใช้เป็น 3 ชนิดหลักๆ  

 
Single Crystalline Silicon Solar 

Cell 

 
Polycrystaline Silicon Solar 

Cell 

 
Amorphous Silicon Solar 

Cell 

 
รูปที่ 2.1 ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์  

 (http://www.leonics.co.th) 
1. เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีทำจากซิลิคอน ชนิดผลึกเด่ียว (Single Crystalline Silicon Solar Cell) หรือ

ที ่ร ู ้จ ักก ันในชื ่อ Monocrystalline Silicon Solar Cell และชนิดผลึกรวม (Polycrystalline 
Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็นแผ่นซิลิคอนแข็งและบางมาก 

2. เซลล์แสงอาทิตย์ที ่ทำจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็น
ฟิล์มบางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005 มม.) น้ำหนักเบามาก และประสิทธิภาพเพียง 5-10% 

3. เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำอื่นๆ เช่น แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์, แคดเมียม เทลเลอไรด์ 
และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็นต้น มีทั้งชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline) และผลึก
รวม (Polycrystalline) เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีทำจากแกลเล่ียม อาร์เซไนด์ จะให้ประสิทธิภาพสูงถึง 
20-25% 

2.1.2 โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์   

  โครงสร้างท่ีนิยมมากท่ีสุด ได้แก่ รอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำ สารกึ่งตัวนำท่ีราคาถูกท่ีสุด
และมีมากที่สุดบนโลก คือ ซิลิคอน จึงถูกนำมาสร้าง เซลล์ แสงอาทิตย์ โดยนำซิลิคอนมาถลุง และ
ผ่านขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ ์ จนกระทั่งทำให้เป็นผลึก จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการแพร่ซึม
สาร   เจือปนเพื่อ สร้างรอยต่อพีเอ็น โดยเมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัส จะเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น 
(เพราะนำไฟฟ้าด้วยอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ) และเมื่อเติมสารเจือโบรอน จะเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี 
(เพราะนำไฟฟ้าด้วยโฮลซึ่งมีประจุบวก) ดังนั้น เมื่อนำสารกึ่งตัวนำชนิดพีและเอ็นมาต่อกัน จะเกิด
รอย   ต่อพีเอ็นขึ้น โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน อาจมีรูปร่างเป็นแผ่นวงกลมหรือ
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ความหนา 200-400 ไมครอน (0.2-0.4 มม.) ผิวด้านรับแสงจะมีช้ันแพร่ซึมท่ีมีการนำ
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ไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าด้านหน้าที่รับแสงจะมีลักษณะคล้ายก้างปลาเพื่อให้ได้พื ้นที่รับแสงมากที่สุด ส่วน
ขั้วไฟฟ้า ด้านหลังเป็นขั้วโลหะเต็มพื้นผิว 

       หลักการทำงานทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์ 

 
รูปที่ 2.2 หลักการทำงานท่ัวไปของเซลล์แสงอาทิตย์ 

(http://www.leonics.co.th) 
   เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและ
บวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพี เอ็นจะทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายใน
เซลล์ เพื่อแยกพาหะนำไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ และพาหะนำไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั ้วบวก 
(ปกติท่ีฐานจะใช้สารกึ่งตัวนำชนิดพี ขั้วไฟฟ้าด้านหลังจึงเป็นขั้วบวก ส่วนด้านรับแสงใช้สารกึ่งตัวนำ
ชนิดเอ็น ขั้วไฟฟ้าจึงเป็นขั้วลบ) ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้า แบบกระแสตรงท่ีขั้วไฟฟ้าท้ังสอง เมื่อต่อให้
ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น 

ตัวอย่าง 
 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จะให้กระแสไฟฟ้าประมาณ 
2-3 แอมแปร์ และให้แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดประมาณ 0.6โวลต์ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าท่ีได้จากเซลล์
แสงอาทิตย์ไม่มากนักดังนั้นเพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้ามากเพียงพอสำหรับใช้งานจึงมีการนำเซลล์
แสง อาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเป็น เรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules) ลักษณะ
การต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่ว่าต้องการกระแส ไฟฟ้าหรือ แรงดันไฟฟ้า 

- การต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบขนาน จะทำให้ได้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น 
- การต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอนุกรม จะทำให้ได้แรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น 

2.1.3  ขั้นตอนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 

 เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีทำจากซิลิคอนชนิดผลึกเด่ียว (Single Crystal) หรือ Monocrystalline มี
ขั้นตอนการผลิต ดังนี้ 
1. นำซิลิคอนที่ถลุงได้มาหลอมเป็นของเหลวที่อุณหภูมิประมาณ 1400 °C แล้วดึงผลึกออกจาก
ของเหลว โดยลดอุณหภูมิลงอย่างช้าๆ จนได้แท่งผลึกซิลิคอนเป็นของแข็ง แล้วนำมาตัดเป็นแว่นๆ 
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 2. นำผลึกซิลิคอนที่เป็นแว่น มาแพร่ซึมด้วยสารเจือปนต่างๆ เพื่อสร้างรอยต่อพีเอ็นภายในเตา
แพร่ซึมที่มีอุณหภูมิประมาณ 900-1000 °C แล้วนำไปทำชั้นต้านการสะท้อนแสงด้วยเตาออกซิ
เดช่ันท่ีมีอุณหภูมิสูง 

  3. ทำขั้วไฟฟ้าสองด้านด้วยการฉาบไอโลหะภายใต้สุญญากาศ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องนำไป
ทดสอบประสิทธิภาพด้วยแสงอาทิตย์เทียม และวัดหาคุณสมบัติทางไฟฟ้า 

• เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีทำจากซิลิคอนชนิดผลึกรวม (Polycrystalline) มีข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 
1. นำซิลิคอนท่ีถลุงและหลอมละลายเป็นของเหลวแล้วมาเทลงในแบบพิมพ์ เมื่อซิลิคอนแข็งตัว จะ

ได้เป็นแท่งซิลิคอนเป็นแบบผลึกรวม แล้วนำมาตัดเป็นแว่นๆ 
2. จากนั้นนำมาแพร่ซึมด้วยสารเจือปนต่างๆ และทำขั้วไฟฟ้าสองด้านด้วยวิธีการเช่นเดียวกับท่ี

สร้างเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีทำจากซิลิคอนชนิดผลึกเด่ียว 
• เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีทำจากท่ีทำจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน มีข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 

1. ทำการแยกสลายก๊าซไซเลน (Silane Gas) ให้เป็นอะมอร์ฟัสซิลิคอน โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า 
เครื่อง Plasma CVD (Chemical Vapor Deposition) เป็นการผ่านก๊าซไซเลนเข้าไปในครอบแก้ว
ท่ีมีข้ัวไฟฟ้าความถ่ีสูง จะทำให้ก๊าซแยกสลายเกิดเป็นพลาสมา และอะตอมของซิลิคอนจะตกลงบน
ฐานหรือสแตนเลสสตีลท่ีวางอยู่ในครอบแก้ว เกิดเป็นฟิล์มบางขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน (0.001 มม.) 
2. ขณะที่แยกสลายก๊าซไซเลน จะผสมก๊าซฟอสฟีนและไดโบเรนเข้าไปเป็นสารเจือปน เพื่อสร้าง
รอยต่อพีเอ็นสำหรับใช้เป็นโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ 
3. การทำขั้วไฟฟ้า มักใช้ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงท่ีทำจาก ITO (Indium Tin Oxide) 

• เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีทำจากแกลเล่ียม อาร์เซไนด์ มีข้ันตอนการผลิต ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการปลูกชั้นผลึก ใช้เครื่องมือ คือ เตาปลูกชั้นผลึกจากสถานะของเหลว (LPE; Liquid 

Phase Epitaxy) 
2. ขั้นตอนการปลูกชั้นผลึกที่เป็นรอยต่อเอ็นพี ใช้เครื่องมือ คือ เครื่องปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล 

(MBE; Molecular Beam Epitaxy) 
 

  2.1.4 ลักษณะเด่นของเซลล์แสงอาทิตย์  

• ใช้พลังงานจากธรรมชาติ คือ แสงอาทิตย์ ซึ ่งสะอาดและบริสุทธิ ์ ไม่ก่อปฏิกิริยาที่จะทำให้
ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ 

• เป็นการนำพลังงานจากแหล่งธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าและไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้ 
• สามารถนำไปใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทุกพื้นท่ีบนโลก และได้พลังงานไฟฟ้าใช้โดยตรง 
• ไม่ต้องใช้เช้ือเพลิงอื่นใดนอกจากแสงอาทิตย์ รวมถึงไม่มีการเผาไหม้ จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้าน

อากาศและน้ำ 
• ไม่เกิดของเสียขณะใช้งาน จึงไม่มีการปล่อยมลพิษทำลายส่ิงแวดล้อม 
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• ไม่เกิดเสียงและไม่มีการเคล่ือนไหวขณะใช้งาน จึงไม่เกิดมลภาวะด้านเสียง 
• เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ และไม่มีชิ้นส่วนใดที่มีการเคลื่อนไหวขณะทำงาน จึงไม่เกิดการสึก

หรอ 
• ต้องการการบำรุงรักษาน้อยมาก 
• อายุการใช้งานยืนยาวและประสิทธิภาพคงท่ี 
• มีน้ำหนักเบา ติดต้ังง่าย เคล่ือนย้ายสะดวกและรวดเร็ว 
• เนื่องจากมีลักษณะเป็นโมดูล จึงสามารถประกอบได้ตามขนาดท่ีต้องการ 
• ช่วยลดปัญหาการสะสมของก๊าซต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ , ซัลเฟอร์ได

ออกไซด์, ไฮโดรคาร์บอน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลจากการเผาไหม้ของ
เชื ้อเพลิงจำพวกน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ทำให้โลกร้อนขึ้น เกิดฝนกรด และอากาศเป็นพิษ ฯลฯ 

 

  2.1.5 อุปกรณ์สำคัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

 เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงจึงนำกระแสไฟฟ้าไปใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
กระแสตรงเท่านั้นหากต้องการนำไปใช้กับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับหรือเก็บสะสม
พลังงานไว้ใช้ต่อไป จะต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ อีก โดยรวมเข้าเป็นระบบที่ผลิตกระแสไฟฟ้า
จาก เซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์สำคัญๆ มีดังนี้ 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3 เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง 
(http://www.leonics.co.th) 

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) ทำหน้าท่ีเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและมีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) มีการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์
มาต่อกันเป็นแถวหรือเป็นชุด (Solar Array) เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าใช้งานตามท่ีต้องการ โดยการ
ต่อกันแบบอนุกรม จะเพิ่มแรงดันไฟฟ้า และการต่อกันแบบขนาน จะเพิ่มพลังงานไฟฟ้า หาก
สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แตกต่างกัน ก็จะมีผลให้ปริมาณของค่าเฉลี่ยพลังงานสูงสุดในหนึ่งวันไม่
เท่ากันด้วย รวมถึงอุณหภูมิก็มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า หากอุณหภูมิสูงขึ้น การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจะลดลง 
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2. เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) ทำหน้าท่ีประจุกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์เข้าสู่แบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณเหมาะสมกับแบตเตอรี่ 
เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่ด้วย ดังนั้น 
การทำงานของเครื่องควบคุมการประจุ คือ เมื่อประจุกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่จนเต็มแล้ว จะ
หยุดหรือลดการประจุกระแสไฟฟ้า (และมักจะมีคุณสมบัติในการตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า กรณีแรงดันของแบตเตอรี่ลดลงด้วย) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เครื่องควบคุม
การประจุกระแสไฟฟ้าในกรณีท่ีมีการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่เท่านั้น 

3. แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ใช้
เวลาที ่ต้องการ เช่น เวลาที ่ไม่มีแสงอาทิตย์ เวลากลางคืน หรือนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆ 
แบตเตอรี่มีหลายชนิดและหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม  

4. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ทำหน้าท่ีแปลงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) ท่ีผลิตได้
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้ากระแสสลับ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ Sine Wave Inverter ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทุกชนิด และ  Modified Sine Wave Inverter ใช้ได ้ก ับอุปกรณ์ไฟฟ ้ากระแสสลับที ่ ไม ่มี
ส่วนประกอบของมอเตอร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่ีเป็น Electronic ballast  

5. ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection) ทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าเมื่อฟ้าผ่า หรือเกิดการเหนี่ยวนำทำให้ความต่างศักย์สูง ในระบบท่ัวไปมักไม่ใช้อุปกรณ์นี้ จะ
ใช้สำหรับระบบขนาดใหญ่และมีความสำคัญเท่านั้น รวมถึงต้องมีระบบสายดินที่มีประสิทธิภาพ
ด้วย 
 

2.2 วัสดุที่เก่ียวข้องกับการทำรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ 

  2.2.1 เหล็กรูปพรรณ 

 เหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กโครงสร้างอาคารที่มีรูปแบบหน้าตัดหลากหลาย ใช้เป็นโครงสร้าง
อาคารและสิ ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เสา คาน คอสะพาน เป็นต้น โดยรูปแบบของหน้าตัด และ
กระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการนำไปใช้งาน 
โครงสร้างในแต่ละส่วนของอาคารที่ต่างกันสามารถแบ่งประเภทได้ตามกระบวนการผลิตซึ่งมี  3 
ประเภทได้แก่ 

i. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (hot-roll structural steel section) 
ii. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (Cold form structural steel section) 
iii. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเช่ือมประกอบ (Weled structureral steel section) 

 

https://www.builk.com/yello/
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1. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (hot-roll structural steel section) 
 

 
 
 
  

รูปที่ 2.4 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 
(https://www.thaimetallic.com) 

 มีการผลิตมากมายหลายมาตรฐาน และมีการผลิตใช้งานในต่างประเทศมายาวนาน 
เนื่องจากผลิตได้รวดเร็ว และเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวาง โดยประเทศผู้ผลิตเหล็ก จะผลิตเหล็กโดยมี
มาตรฐานเป็นของตนเอง เพื่อให้ประเทศท่ีมีการจัดการ 
อุตสาหกรรมแบบเดียวกันยอมรับและ นำไปใช้งาน มาตรฐานเหล็กตามระบบ ที่นิยมใช้กันเป็น
มาตรฐานสากล มี 3 ระบบ คือ 

i. ระบบอเมริกา นิยมใช้กัน 2 มาตรฐาน 
 – ระบบ AISI (American Iron and Steel Institute) 
 – ระบบ SAE (Society of Automotive Engineer) 

ii. ระบบเยอรมัน เรียกว่า DIN (Deutsche Industrial Norms) 
iii. ระบบญี่ปุ่น เรียกว่า JIS (Japanese Industrial-Standards) 

ซึ่งในประเทศไทยมีการผลิตและกำหนดมาตรฐานโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเองภายในประเทศแล้ว 
เช่น 

• เหล็กเส้นกลม (ROUND BARS) 
• เหล็กเส้นข้ออ้อย (DEFORMED BARS) 
• เหล็กเพลาขาว (STEEL ROUND BARS) 
• เหล็กส่ีเหล่ียมตัน (STEEL ROUND BARS) 

 

2. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น (Cold formed structural steel) 
 
 
 
 

รูปที่ 2.5 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น 
(https://www.thaimetallic.com) 

https://www.thaimetallic.com/
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 คือ กระบวนการพับข้ึนรูปเหล็กกล้าท่ีมีลักษณะเป็นแผ่น ในอุณหภูมิปกต ิซึ่งวัตถุดิบ คือการ
ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนหรือเหล็กแผ่นชุบสังกะสีเป็นวัตถุดิบ เช่น  

• เหล็กตัวซี  (LIGHT LIP CHANNEL) 
• ท่อกลมดำ (CARBON STEEL TUBES) 
• เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมจตุรัส,ท่อเหล่ียม (CARBON STEEL SQUARE PIPES) 
• เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผ้า (CARBON STEEL RECTANGULAR PIPES) 
• ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GALVANIZED STEEL PIPES) 

3. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบ (Welded structural steel section) 
 คือ เหล็กโครงสร้างที่เกิดจากการนำแผ่นเหล็กที่มีความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตรมาเชื่อม
เป็นหน้าตัดต่าง ๆ ตามขนาดที่ต้องการมักใช้ในงานชิ้นส่วนโครงสร้างอาคารที่มีรูปแบบและขนาด
เฉพาะเจาะจง 

 

2.2.2 มอเตอร์ไฟฟ้า  

 มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งท่ีเปล่ียนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล 
มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกลมีทั้งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและพลังงาน
ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ประกอบด้วยขดลวดท่ีพันรอบแกนโลหะท่ีวางอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็ก โดย
เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดท่ีอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็ก จะทำให้ขดลวดหมุนไปรอบแกน และ
เมื่อสลับข้ัวไฟฟ้า การหมุนของขดลวดจะหมุนกลับทิศทางเดิม ในงานอุตสาหกรรม มอเตอร์มีหลาย
แบบหลายชนิดซึ่งควรเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับงานท่ีเกี่ยวข้อง 
มอเตอร์ (Motor) มี 2 ประเภท คือ 

1. มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) เป็นมอเตอร์ที ่ต้องใช้
ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเข้าไปในขดลวดอาร์เมเจอร์เพื ่อทำให้เกิดการดูดและผลักกันของ
แม่เหล็กถาวรกับแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเกิดจากขดลวดมอเตอร์จึงหมุนได้ 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.6 มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) 
(https://woodscribdthai.blogspot.com/2017/11/blog-post_679.html) 

 

https://woodscribdthai.blogspot.com/2017/11/blog-post_679.html
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2. มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor)เป็นมอเตอร์ท่ีต้องใช้กับ
ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้หลักการดูดและผลักกันของแม่เหล็กถาวรกับแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
ขดลวดมาทำให้เกิดการหมุนของมอเตอร์ 
 
 
 
 

รูปที่ 2.7 มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) 
(https://woodscribdthai.blogspot.com/2017/11/blog-post_679.html) 

 

2.2.3 แบตเตอร่ี (battery)  
 แบตเตอรี ่ (battery) เป็นอุปกรณ์ท่ีประกอบด้วย เซลล์ไฟฟ้าเคมี หนึ่งเซลล์หรือมากกว่า ท่ี
มีการเชื ่อมต่อภายนอกเพื่อให้กำลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่มี ขั้วบวก (anode) และ ขั้ว
ลบ (cathode) ขั้วที่มีเครื่องหมายบวกจะมีพลังงานศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าขั้วที่มีเครื่องหมายลบ ขั้วที่มี
เครื่องหมายลบคือแหล่งท่ีมาของอิเล็กตรอนที่เมื่อเชื่อมต่อกับวงจรภายนอกแล้วอิเล็กตรอนเหล่านี้
จะไหลและส่งมอบพลังงานให้กับอุปกรณ์ภายนอก เมื ่อแบตเตอรี ่เชื ่อมต่อกับวงจรภายนอก 
สาร อิเล็กโทรไลต์ มีความสามารถท่ีจะเคล่ือนท่ีโดยทำตัวเป็นไอออน ยอมให้ปฏิกิริยาทางเคมีทำงาน
แล้วเสร็จในขั้วไฟฟ้าที่อยู่ห่างกัน เป็นการส่งมอบพลังงานให้กับวงจรภายนอก การเคลื่อนไหวของ
ไอออนเหล่านั้นท่ีอยู่ในแบตเตอรี่ท่ีทำให้เกิดกระแสไหลออกจากแบตเตอรี่เพื่อปฏิบัติงาน ในอดีตคำ
ว่า "แบตเตอรี่" หมายถึงเฉพาะอุปกรณ์ท่ีประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ แต่การใช้งานได้มีการพัฒนา
ให้รวมถึงอุปกรณ์ท่ีประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว 
โดยท่ัวไป แบตเตอรี่จะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ 

    1. แบตเตอรี่ท่ีทำการชาร์จจนเต็มมาจากโรงงาน เช่นแบตเตอรี่นาฬิกา(ถ่านนาฬิกา), แบตเตอรี่ไฟ
ฉาย(ถ่านไฟฉาย)เป็นต้น ซึ่งเมื่อใช้ไฟในแบตเตอรี่จนหมดแล้วก็หมดเลยไม่สามารถกลับนำมาใช้ใหม่
ได้ เราเรียกแบตเตอรี่นี้ว่า แบตเตอรี่ปฐมภูมิ(Primary Battery)  

 

 

 
 

https://woodscribdthai.blogspot.com/2017/11/blog-post_679.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
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รูปที่ 2.8 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ(Primary Battery) 
(http://www.payarad.com/articles/42313075) 

2. แบตเตอรี่ที ่ทำการชาร์จใหม่ได้เมื่อแบตเตอรี่มีไฟที่อ่อนลง เช่นแบตเตอรี่รถยนต์ เราเรียก
แบตเตอรี่นี้ว่า แบตเตอรี่ทุติยภูมิ(Secondary Battery) 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2.9 แบตเตอรี่ทุติยภูมิ(Secondary Battery) 
(https://car.kapook.com/view214863.html) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทท่ี 3 

 



14 
 

 วิธีดำเนินการ 

 ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการ

วิจัยมีข้ันตอน ตามลำดับดังต่อไปนี้ 

3.1 การสร้างเครื่องมือ 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.3 การดำเนินทดลอง 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5 การวิเคราะห์และสรุปผล 

3.1 การสร้างเครื่องมือ 

 การสร้างรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับกลุ่มค้าขาย ผู้จัดทำได้ทำการศึกษา

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้สร้างรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มค้าขาย ดังต่อไปนี้ 

 3.1.1 ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ ของกลุ่มตัวอย่างแล้วสรุป

ข้อมูลจากการสำรวจ  

 3.1.2 แบบประเมินการใช้งานการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื ่อช่วยเหลือกลุ่มค้าขาย 

ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน 

 3.1.3 แบบบันทึกผลการทดลองรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มค้าขาย

 3.1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ด้านประชากร คือ กลุ่มค้าขายในตลาดสดและตลาดเจริญศรี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จำนวน 30 คน  
 

3.3 การดำเนินการทดลอง  

การดำเนินการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลสร้างรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ

กลุ่มค้าขาย  มีขั้นตอนการดำเนินการ ตามแผนภาพการปฏิบัติงานการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น

ใหม่ตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) ดังต่อไปนี้ 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ 

กำหนดหัวข้อในการจัดทำส่ิงประดิษฐ์ 

เสนอหัวข้อ 

ศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

สร้างและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ 

ทดลอง/ทดสอบประสิทธิภาพ
ทำงาน การจัดทำส่ิงประดิษฐ์

ประเมินผล 

จัดทำรายงานการวิจัย

ไม่ผ่านการแก้ไข 

ปรับปรุง แก้ไข 
ครั้งท่ี 1,2 

ปรับปรุงแก้ไข เผยแพร่ 

สร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ในการประเมินสมรรถนะ
และประสิทธิภาพ 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ Innovatio
n 

R2 

การจัดทำส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อุปกรณ์ปิ้งย่างแบบพกพา 

Evaluation 

R1 

แผนภาพท่ี 3.1 แสดงการดำเนินการทดลอง สร้างรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มแม่บ้าน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปผลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ จากนั้น

ทำการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ทำการทดลองหาประสิทธิภาพ ทดสอบครั้งท่ี 1,2 ทำการปรับปรุงนวัตกรรมจน

เป็นท่ีพอใจ ตามคำแนะนำผู้เช่ียวชาญ  ทำการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลต่าง  ๆตามวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ผล 

และจัดทำคู่มือรายงานผลการวิจัยรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย

การนำข้อมูลท่ีได้จากแบบบันทึกผลทดลอง รายงานผลในลักษณะบรรยาย ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เก็บ

รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินการใช้งานและแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยค่าทางสถิติดังต่อไปนี้   

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 

   3.5.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)  โดยใช้สูตรดังนี้  (ชูศรี  วงศ์รัตนะ. 2550 : 60) 

   
X

N
 =

  

  เมื่อ    แทน ค่าเฉล่ีย 

      แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน  

      N แทน จำนวนประชากรท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 4 

 

X
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ผลการดำเนินการ 
  

        จากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยตามลำดับดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการศึกษาวิธีการทำรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ 

                  4.2 ผลการเปรียบเทียบการใช้วัสดุในการจัดทำรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ 

4.3 ผลการหาประสิทธิ์ภาพของรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ 
4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจ 

4.1 ผลการศึกษาวิธีการทำรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ 

การศึกษาขั้นตอนและการออกแบบโครงสร้างตามขนาดที่กำหนด แล้วทำการประกอบเข้า

ด้วยกัน จะได้รูปแบบตามท่ีต้องการในการใช้งาน 
 

4.2 ผลการเปรียบเทียบการจัดทำรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ 

  1. ให้รถเข็นขายของเคลื่อนที่โดยใช้มอเตอร์  350 วัตต์ ขับเคลื่อนเป็นเวลา 20 นาที 
ส้ินเปลือง  14.5 แอมป์  1 ช่ัวโมง หรือ 4.8 แอมป์ ต่อ 10 นาที 
  2. ใช้หม้อหุงข้าวขนาด 500 วัตต์ เป็นเวลา 30 นาที สิ้นเปลือง 20.8 แอมป์/ชั่วโมง หรือ 
10.4 แอมป์ ต่อ 30 นาที 
  3. ใช้พัดลมขนาด 61 วัตต์เป็นเวลา 5 ชั่วโมง สิ้นเปลือง 2.54 แอมป์/ชั ่วโมงหรือ 12.7 
แอมป์ ต่อ 5 ช่ัวโมง 
 4. ใช้ไฟฟ้าส่องสว่างขนาด 5 วัตต์  2 หลอด 5 ช่ัวโมงส้ินเปลือง 0.41 แอมป์/ช่ัวโมง หรือ 2 
แอมป์ต่อ 5 ช่ัวโมง  
รวมการใช้กระแส 30 แอมป์ 
ตารางที่ 4.1  แสดงการใช้กระแสไฟฟ้าโดยมีข้อกำหนดดังนี้ 

 

คร้ังที่ กระแสไฟฟ้าที่เหลือในแบตเตอร่ี(แอมป)์ 

1 42 

2 40 

3 43 

เฉล่ีย 41 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่าในการทดลอง 3 ครั้งเมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีกำหนดไว้ในข้างต้นพบว่า
กระแสไฟฟ้าท่ีเหลือในแบตเตอรี่  41 แอมป์ 
 

4.3 ผลการหาประสิทธิภาพการใช้งานของรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์  

ผลการทดลองรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มค้าขาย เป็นการวิจัยเชิง

ทดลอง สำหรับค้าขาย โดยมีการสร้างและพัฒนา  

ตารางที่ 4.2  ความพึงพอใจผลการทดลองใช้รถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มค้าขาย โดย

กำหนดการตรวจสอบการใช้งานโดยทดลองเปรียบเทียบการประดิษฐ์ ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับ

ท่ี 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

1 ความสวยงามของอุปกรณ์ 4.02 ดี 

2 รูปร่างเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน 4.11 ดี 

3 สามารถนำไปใช้งานได้จริง 4.51 ดีมาก 

4 ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.15 ดี 

เฉล่ียรวม 4.20 ดี 
 

4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจ 

 จากตารางที่ 4.2 ค่าความพึงพอใจผลการทดลองใช้รถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ 

สามารถนำไปใช้งานได้จริงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  4.51 รองลงมาคือความปลอดภัยในการใช้งานมี

ค่าเฉล่ีย  4.15 รองลงมาคือรูปร่างเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน มีค่าเฉล่ีย  4.11  และความพึงพอใจ

น้อยท่ีสุดคือความสวยงามของอุปกรณ์ มีค่าเฉล่ีย  4.02 
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บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

ในการวิจัยส่ิงประดิษฐ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำรถเข็นขายของพลังงาน

แสงอาทิตย์ เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับกลุ่มค้าขาย เพื่อทดลอง

ประสิทธิภาพของรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับกลุ่มค้าขาย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่ม

ค้าขาย ต่อรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประชากรท่ีเป็นกลุ่มค้าขาย จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างท่ี

ใช้ในการวิจัยได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผลสรุป

การศึกษาขั้นตอนการทำรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์แล้วสรุปเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ แบบประเมินผล

การสร้างและพัฒนานวัตกรรมรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับกลุ่มค้าขาย แบบประเมินการใช้งาน

เพื่อสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการทำสิ่งประดิษฐ์ รถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ สรุปผลได้ว่า ได้เป็นการ
ดำเนินงานจากความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการและมีความคิดมาจากการใช้ชีวิตประจำวัน รถเข็น
ขายของพลังงานแสงอาทิตย์มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ผ่านแผงโซล่าเซลล์ 
มาเป็นใช้ท่ีแบตเตอรี่แล้วผ่าน Inverter เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  รถเข็น
ขายของพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ใน ระดับดี นวัตกรรมรถเข็นขายของพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับกลุ่มค้าขาย มีประสิทธิภาพตามแบบประเมินการใช้งาน ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
ดี มีค่าเฉล่ีย 4.20 

 

5.2 อภิปรายผล 

  ผลการวิจัยและข้อค้นพบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า รายการใช้งาน
ประสิทธิภาพของรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถใช้งานได้จริง 
  กล่าวได้ว่าการวิจัยและพัฒนาสามารถนำขั้นตอนและรูปแบบมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ทำให้

เกิดการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี การสร้างรถเข็นขายของพลังงาน

แสงอาทิตย์นั ้น ก็เป็นอีกกรณีศึกษาที่ได้นำเอากระบวนการวิจัยและพัฒนามาใช้ในการพัฒนา

คุณภาพของนวัตกรรมเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดและนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ในการจัดทำรถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้จัดทำต้องศึกษาหลักการทำงานของระบบ
โซล่าเซลล์ให้เข้าใจก่อน เพื่อจะนำมาแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่อง หรือสามารถนำไปดัดแปลงเพื่อใช้
กับงานอื่นๆ ต่อไป 
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