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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเรื่อง เคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ
สร้างและทดลองใช้ และประเมินความพ่ึงพอใจระบบไฟส่องสว่างทางเดินแสงอาทิตย์ มีสมมติฐาน คือเคร่ืองควบคุม
ไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีได้จัดท าข้ึน มีประสิทธิภาพท่ีได้จากการประเมินความพึงพอใจของครู-
อาจารย์ แผนกวิชาไฟฟ้า สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหมดร้อยละ 80 
 จากการทดสอบการท างานของเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวงจร
ควบคุมการท างานคือ Timer จ านวน 2 ชุด วงจรท่ี 1 ควบคุมการท างานของหลอดไฟฟ้า 3 W จ านวน 2 หลอด 
และวงจรท่ี 2 ควบคุมการท างานของหลอดไฟฟ้า 3 W อีกจ านวน 2 หลอด วงจรท่ี 1 ก าหนดให้มีการควบคุมไฟฟ้า
ให้ติดสว่างในเวลา 18.00 – 19.30 น. และ ช่วงเวลา 04.00 – 05.30 น. ส่วนวงจรท่ี 2 ก าหนดให้มีการควบคุม
ไฟฟ้าให้ติดสว่างในเวลา 19.30 – 04.00 น. จากการทดลองวงจรการท างานท้ัง 2 วงจร สามารถท างานได้ทุกสภาวะ
การทดลอง  
 จากการประเมินความพึงพอใจของคณะครู-อาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้าจ านวน 3 คน ท่ีมีต่อเคร่ืองควบคุม
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ มีคะแนนเฉล่ียต่ าท่ีสุด 3.67 มีคะแนนเฉล่ียสูง ท่ีสุด 4 .33 และ
ค่าเฉล่ียรวมท้ังหมดเท่ากับ 3.901 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียรวมท้ังหมด (S.D.) 
เท่ากับ 0.462 แสดงว่า ครู-อาจารย์  มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน และความคิดเห็นของ  ครู- อาจารย์ ท่ีมี  
ความพึงพอใจท่ีระดับ 4 และ 5 รวมท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 83.33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 จึงสรุป 
ได้ว่า การวิจัยเร่ืองเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์         
ท่ีก าหนดไว้และสามารถน าไปใช้งานได้จริง  
 
ค าส าคัญ : ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ / เคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
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Abstract 
 

 The research purpose were to construct and customer's satisfaction after using the Solar 
Track Lighting Controller project, it is assumed that the solar corridor illumination was made up. 
The effectiveness of teachers' satisfaction in department of Electrical power above the threshold 
80% . 
 From the test of Solar track lighting controller , the control circuit is a timer 2 sets. The 
first circuit use for control the 3 watt 2 lamp from 18.00 to 19.30 and 04.00 to 05.30. The second 
circuit use for control the 3 watt 2 Lamps lamp from 19.30 to 04.00 . Based on experiments, both 
circuits work in all experimental conditions. 
 The project which is based on the satisfaction assessment of 3 electrician teachers 
towards the Solar Track Lighting Controller has the lowest mean score were good ( X =3.67, S.D.= 
0.577 ), the highest average score were good ( X =4.33 , S.D.= 0.577 ), and the overall average of 
teachers' opinions were good ( X =3.901 , S.D.= 0.577 ). Standard deviation the total mean of 0.462 
shows that the teachers have the same opinions. The opinions of teachers satisfied at levels 4 
and 5 total 83.33 percent, higher than the defined (80%). The Solar Track Lighting Controller 
performance is higher than the criteria set and can be used effectively. 
Key words : Solar track lighting control / Timer switch lighting control 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พลังงานไฟฟ้าเป็นส่ิงจ าเป็นต่อมนุษย์ เมื่อมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและฟุ่มเฟือย จึงท าให้พลังงานไฟฟ้า
ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของมนุษย์และยังท าให้วัตถุดิบในการน ามาสร้างพลังงาน ไฟฟ้าส้ินเปลืองไป ในการหา
พลังงานทดแทนนั้นได้พลังงานจากแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
พลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานทดแทนท่ีสามารถน ามาสร้างพลังงานไฟฟ้าได้จริงและยัง เป็นพลัง ท่ีสะอาด ไม่เป็น
อันตรายต่อส่ิงแวดล้อม คณะผู้จัดท าจึงได้คิดค้นหาข้อมูลเก่ียวกับพลังงานทดแทนและเล็งเห็นประโยชน์ของพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือใช้ในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า  จึงได้ท าโครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ข้ึน 
ปัจจุบันบุคคลหรือพนักงานท่ีท างานในหน่วยงานราชการไม่มีเวลาท่ีจะมา เปิด - ปิด ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกๆ วัน 
จึงท าให้สถานท่ีนั้นๆ มีแสงสว่างไม่เพียงพอ อาจท าให้เป็นช่องทางของการโจรกรรมทรัพย์สินได้ จึงได้คิดจัดท าชุด 
เปิด -ปิด ไฟฟ้าอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดจัดท าการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์  
โดยอัตโนมัติข้ึนด้วยการใช้ระบบการเปิด-ปิดไฟฟ้าจากนาฬิกาสวิทช์ ( timer  switch ) ซ่ึงมีแบตเตอร่ีเป็นตัวกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าไว้และสวิตช์นาฬิกา ( timer  switch )  เป็นอุปกรณ์ เปิด – ปิด การท างานของระบบแสงสว่าง การ
การสร้างชุดควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์สามารถพัฒนาและน าไปใช้งานพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีแสงสว่าง
ไม่เพียงพอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีหลักการท างานคือ การควบคุมระบบแสงสว่างในการให้พลังงานแสงไฟฟ้า 
โดยใช้สวิตช์นาฬิกาควบคุมการ เปิด– ปิด อัตโนมัติ โดยแบ่งวงจรควบคุมเป็น 2 วงจร ใ ช้พลังงานท่ีกักเก็บไ ว้ใน
แบตเตอร่ีมาจ่ายไฟให้กับระบบแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือสร้างและทดลองใช้เคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ 

  
สมมติฐานของการวิจัย 
 เคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพท่ีไ ด้จากการ
ประเมินความพึงพอใจของครู-อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้า สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 80 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
          1.  ขอบเขตของอุปกรณ์     
  1.1 ชุดควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ถูกควบคุมการท างานโดยสวิตช์นาฬิกา (  timer  switch )
ในการ เปิด-ปิด วงจรแสงสว่าง ซ่ึงสวิตช์นาฬิกาจะท าหน้าท่ี เปิด-ปิด ระบบไฟฟ้าท่ีจ่ายให้แก่หลอดไฟ LED โดยมีชุด
หลอดไฟ LED จ านวน 4 ชุด แบ่งวงจรออกเป็น 2 วงจร แบ่งการควบคุมการท างานกัน โดยสามารถปรับต้ังเวลาได้
ตามต้องการ และหลอดไฟฟ้าสามารถส่องสว่างทางเดินได้อย่างพอเพียง 
           1.2 ชุดโซล่าเซลล์จ านวน 1 ชุด ใช้ในการชาร์จพลังงานเข้าสู่แบตเตอร่ีจ านวน 1 ลูก เ พ่ือใ ช้ใน
การกักเก็บพลังวานไว้ใช้ในการจ่ายให้หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 3 Watt จ านวน 4 หลอด 
 2.  ขอบเขตด้านการทดสอบโครงการ 
          2.1  การทดสอบโครงการ ใช้ตารางการทดสอบเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดิน
พลังงานแสงอาทิตย์โดยอัตโนมัติ          
 2.2 การประเมินความพึงพอใจระบบควบคุมไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์โดย
อัตโนมัติ ใช้แบบประเมินความพึงพอใจส าหรับ ครู-อาจารย์ จ านวนท้ังหมด 3 คน เพ่ือน ามาหาประสิทธิภาพของ
โครงการ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 เคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ สร้างข้ึนโดยมีกรอบแนวคิดดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
เคร่ืองควบคุมระบบไฟส่องสว่าง 

ทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ 

ตัวแปรตาม 
 คุณภาพของเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
    ทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
 ความพึงพอใจต่อเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้า 
   ส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยตามโครงสร้างแผนภาพท่ีแสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 1  แสดงแผนภาพโครงสร้างข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 

 

 

ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

ออกแบบโครงสร้าง 

จัดท าโครงการ / ติดต้ังอุปกรณ์ 

ปรับปรุง

แก้ไข 

 

เริ่มต้น 

สรุปวิจัย 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เก็บข้อมูล  

วิเคราะห์ข้อมูล 

ทดสอบโครงการ 

/ ระบบไฟฟ้า  
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 1) เคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ จากการด าเนินการสร้าง 
 

 
 

ภาพท่ี 2  แสดงภาพเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  แสดงภาพโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
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 2) การประเมินคุณภาพเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลการท างานของเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์      
เพ่ือประเมินคุณภาพและมีการประเมินความพึงพอใจต่อชุดควบคุมการท างานของเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์แบบประมาณค่า (checklist) 5 ระดับ เพ่ือน าไปให้ครู-อาจารย์ ในแผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้า จ านวน 3 คน ท าการทดสอบและประเมินผล  
 3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดิน
พลังงานแสงอาทิตย์ (ล้วน และอังคณา, 2538: หน้า79) 
 3.1) การหาค่าเฉล่ีย เลขคณิต ( X )   

 n
XX   … (1) 

 เมื่อ  

 X  คือ   คะแนนเฉล่ีย 

 X  คือ   ผลรวมคะแนนท้ังหมด 

 n  คือ   จ านวนนักศึกษา 

 การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 
 คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00   หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50   หมายถึง พึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50   หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50   หมายถึง พึงพอใจน้อย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50   หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
 3.2) การหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
 

 
1)N(N

X)(XN
S.D

22



 
  … (2) 

  
 เมื่อ 
 S.D. คือ   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 X2   คือ   ผลรวมของยกก าลังสองของคะแนน 

 (X)2 คือ ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกก าลัง  

  N คือ จ านวนคนท่ีตอบแบบสอบถาม  
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ผลการวิจัย 
 1) ผลการทดสอบการท างานของเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
 1.1) ผลการด าเนินการทดสอบการท างานของเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดิน
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยครู-อาจารย์ ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าจ านวน 3 คน ท าการทดสอบการท างานตามเงื่อนไข    
ท่ีก าหนด  โดยมีรายละเอียดของการทดสอบแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ตารางบันทึกผลการท างานของเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์  โดย       
ครู-อาจารย์ ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าจ านวน 3 คน         

สภาวะ        เงื่อนไข เป็นไปตามเงื่อนไข  ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

สภาวะปกติ 
 กด START power     
 inverter ท างานได้ 

    / 
  

เคร่ืองชาร์จ 
เมื่อ power ท างาน      
เคร่ืองชาร์จสามารถท างานได้  

    /  
 

โฟโต้สวิตช์ 
Photo switch 

ควบคุมหลอดไฟฟ้าให้ติดในเวลา
กลางคืนและดับในเวลากลางวัน    / 

 

แบตเตอร่ี 
แผงโซล่าเซลล์จะส่งกระแสไฟฟ้ามาท่ี
เคร่ืองชาร์จและส่งมายังแบตเตอร่ี 

   / 
 

  

 จากตารางท่ี 1 เป็นตารางการทดสอบการท างานของเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยการก าหนดการท างานแบบสภาวะปกติ เคร่ืองชาร์จ โฟโต้สวิตซ์ และแบตเตอร่ี สามารถท างานได้
ปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ 
 1.2) ผลการด าเนินการทดสอบการท างานตามการต้ังเวลา (Timer) ของเคร่ืองควบคุมระบบ  
ไฟส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ โดยครู-อาจารย์ ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าจ านวน 3 คน ท าการทดสอบการ
ท างานตามเงื่อนไขท่ีก าหนด โดยมีรายละเอียดของการทดสอบแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ตารางบันทึกผลการท างานตามการต้ังเวลา (Timer) ของเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดิน
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยครู-อาจารย์ ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าจ านวน 3 คน         

 
การทดสอบ 

                    วงจรท่ี 1 (2 หลอด)                                    วงจรท่ี 2 (2 หลอด) 
     8.30 – 19.30 น.              04.00 – 05.30 น.                   18.30 – 19.30 น. 
ท างานได้     ท างานไม่ได้       ท างานได้    ท างานไมไ่ด้           ท างานได้   ท างานไม่ได้ 

คร้ังท่ี 1 
คร้ังท่ี 2 
คร้ังท่ี 3 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า การทดสอบการท างานตามการต้ังเวลา (Timer) ของเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 3 คร้ัง สามารถท างานได้ตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ คือ 
เวลา 18.30 ถึง 19.30 น. วงจรของระบบจะท างานท้ัง 2 วงจร ท าให้หลอดไฟฟ้าติดสว่างท้ัง 4 โคม ท าให้แสงสว่าง
มีมาก ซ่ึงตอบสนองช่วงเวลาท่ีนักศึกษาเลิกเรียนช่ัวโมงสุดท้ายพอดี  หลังจากนั้นต้ังแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป
จนถึงเวลา 04.00 น. ระบบจะท าให้ไฟฟ้าติดสว่างเพียง 2 โคม เท่านั้น เป็นการประหยัดพลังงานได้อีกด้วย และ
เวลา 04.00 ถึง 05.30 น. ระบบควบคุมจะท าให้หลอดไฟฟ้าติดครบท้ัง 4 โคม อีกคร้ังหนึ่ง เพ่ือส่องสว่างให้เพ่ิม ข้ึน
เพ่ือตอบสนองการท างานของนักการภารโรงท่ีมาท าความสะอาดเศษใบไม้ ก่ิงไม้ และอ่ืน ๆ ในเวลาดังกล่าวนี้ 
 2) ผลการประเมินคุณภาพ 
 ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์  โดยครู-
อาจารย์ ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าจ านวน 3 คน ผลการประเมินแสดงดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลของการประเมินคุณภาพการวิจัยเร่ืองเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยครู-อาจารย์ ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าจ านวน 3 คน         

ข้อ                     หัวข้อการประเมิน X  X  S.D. การแปลผล 

1 โครงการเสร็จสมบูรณ์ตามขอบเขตงานท่ีต้ังไว้ 11 3.67 0.577 พึงพอใจมาก 
2 โครงการสามารถน าไปใช้งานได้จริง 13 4.33 0.577 พึงพอใจมาก 
3 โครงการมีความเรียบร้อย ประณีต และสวยงาม 11 3.67 0.577 พึงพอใจมาก 
4 โครงการมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษา 12 4.00 0.00 พึงพอใจมาก 
5 โครงการตรงกับความรู้ความสามารถของแผนกวิชา 11 3.67 0.577 พึงพอใจมาก 
6 การเดินสายไฟฟ้าของโครงการถูกต้อง สวยงาม 12 4.00 0.00 พึงพอใจมาก 
7 การติดต้ังอุปกรณ์ถูกต้อง สวยงาม 12 4.00 0.577 พึงพอใจมาก 
8 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรงตามระยะเวลา

สม่ าเสมอ 
12 3.67 0.577 พึงพอใจมาก 

9 โครงการท่ีส าเร็จแล้วตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 13 4.33 0.577 พึงพอใจมาก 
10 โครงการท่ีส าเร็จได้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 11 3.67 0.577 พึงพอใจมาก 

ผลรวมการประเมินด้านการใช้งาน 11.8 3.901 0.462 พึงพอใจมาก 
 

 จากตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพการวิจัยเร่ืองมากท่ีสุด โดยครู-อาจารย์ ในแผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้าจ านวน 3 คน จะเห็นได้ว่าแต่ละข้อมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดเท่ากับ 3.67 และค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากับ 4.33 ค่าเฉล่ีย
รวมท้ังหมดเท่ากับ 3.901 แปลความหมายได้ว่าความคิดเห็นของครู-อาจารย์รวมท้ังหมดอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก 
และมีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียเท่ากับ 0.462 แปลความหมายได้ว่าครู-อาจารย์มีความคิดเห็นไปในทาง
เดียวกัน  
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ตารางท่ี 4 ผลของการประเมินคุณภาพการวิจัยโดยแจกแจงความถ่ีเร่ืองเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดิน
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยครู-อาจารย์ ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าจ านวน 3 คน         

ข้อ หัวข้อการประเมิน 
 
1 

 
2 

(f) 
3 

 
4   5 X  S.D. การแปลผล 

1 โครงการเสร็จสมบูรณ์ตามขอบเขต 
งานท่ีต้ังไว้ 

- - 1 2 - 3.67 0.577 พึงพอใจมาก 

2 โครงการสามารถน าไปใช้งานได้จริง - - - 2 1 4.33 0.577 พึงพอใจมาก 
3 โครงการมีความเรียบร้อยประณีต  

และสวยงาม 
- - 1 2 - 3.67 0.577 พึงพอใจมาก 

4 โครงการมีความเหมาะสมกับระดับ
การศึกษา 

- - - 3 - 4.00 0.00 พึงพอใจมาก 

5 โครงการตรงกับความรู้
ความสามารถ 
ของแผนกวิชา 

- - 1 2 - 3.67 0.577 พึงพอใจมาก 

6 การเดินสายไฟฟ้าของโครงการ 
ถูกต้อง สวยงาม 

- - - 3 - 4.00 0.00 พึงพอใจมาก 

7 การติดต้ังอุปกรณ์ถูกต้อง สวยงาม - - - 2 1 4.33 0.577 พึงพอใจมาก 
8 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรง

ตามระยะเวลาสม่ าเสมอ 
- - 1 2 - 3.67 0.577 พึงพอใจมาก 

9 โครงการท่ีส าเร็จแล้วตรงตามวัตถุ 
ประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

- - - 2 1 4.33 0.577 พึงพอใจมาก 

10 โครงการท่ีส าเร็จได้ตรงตามเวลา 
ท่ีก าหนด 

- - 1 2 - 3.67 0.577 พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจระดับ 4 และ 5  
คิดเป็นร้อยละ 

83.33 

  
 จากตารางท่ี 4 ผลของการประเมินคุณภาพการวิจัย โดยแจกแจงความถ่ีเร่ืองเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ โดยครู-อาจารย์ ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าจ านวน 3 คน จะเห็นได้ว่า ความ
คิดเห็นของครู-อาจารย์ทุกท่านท่ีมีความพึงพอใจในระดับ 4 และ 5 รวมท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 83.33 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สรุปผลการทดสอบการท างาน 

จากการทดลองแสดงผลการทดสอบการท างานของเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้ โดยมีวงจรควบคุมการท างานคือ Timer จ านวน 2 ชุด วงจรท่ี 1 ควบคุมการท างานของหลอดไฟฟ้า 
3 W จ านวน 2 หลอด และวงจรท่ี 2 ควบคุมการท างานของหลอดไฟฟ้า 3 W อีกจ านวน 2 หลอด วงจรท่ี 1 



       เอกสารเผยแพร่ 

 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 

10 

 

ก าหนดให้มีการควบคุมไฟฟ้าให้ติดสว่างในเวลา 18.00 – 19.30 น. และช่วงเวลา 04.00 – 05.30 น. ส่วนวงจรท่ี 2 
ก าหนดให้มีการควบคุมไฟฟ้าให้ติดสว่างในเวลา 19.30 – 04.00 น. การทดลองวงจรการท างานท้ัง 2 วงจรสามารถ
ท างานได้ทุกสภาวะการทดลอง จึงสรุปได้ว่า การวิจัยเร่ืองเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถท างานได้จริง 
 2. สรุปผลการประเมินการพ่ึงพอใจ 
 จากการประเมินความพึงพอใจของคณะครู-อาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้าจ านวน 3 คน ท่ีมีต่อเคร่ืองควบคุม
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์มีคะแนนเฉล่ียต่ าท่ีสุด 3.67 มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.33 คะแนน
รวมท้ังหมดเฉล่ีย 11.8 และค่าเฉล่ียรวมท้ังหมดเท่ากับ 3.901 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เฉล่ียรวมท้ังหมด (S.D) เท่ากับ 0.462 แสดงว่า ครู อาจารย์มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน และความคิดเห็นของ
ครู- อาจารย์ รวมท้ังหมดท่ีมีความพ่ึงพอใจท่ีระดับ 4 และ 5 รวมท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ  83.33 ซ่ึง สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ร้อยละ 80 จึงสรุปได้ว่า การวิจัยเร่ืองเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และสามรถน าไปใช้งานได้จริง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สามารถน าเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาระบบต่อไปด้วยการ
เปล่ียนแปลงวงจรการควบคุมต่าง ๆ ได้มากข้ึน 

 2. สามารถน าเคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาเปล่ียนแปลงระบบ
ให้สามารถเปล่ียนแปลงไปควบอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ได้ 

 3. เคร่ืองควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์อัตโนมัติ สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างและทดลองใช้งานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ได้อย่างกว้างขวาง 
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