
1 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานผลโครงการ 
เรื่อง 

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 
 

……………………………............................................. 
……………………………............................................. 
…………………………………………..…………………………… 

 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา ..........  
ปีพุทธศักราชการ .......................  

วิทยาลัย……………………………………………………… 
อาชีวศึกษาจังหวดั............................................... 

 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  

นาย วัชรากร  สว่างอารมณ์ ชฟ.3/3 6121040053 
นาย สหสัยา   มีเดชา        ชฟ.3/3 6121040053 
นาย คมสัน    สมพร        ชฟ.3/3 6121040053 

 2563 

 2564 

เทคนิคชลบุร ี

ชลบุรี 



2 
 

หัวข้อโครงการ....................... ...........................................................................................................  

ผู้ดาเนินโครงการ............................................................................................................................. . 

ผู้ดาเนินโครงการ................................................................... ........................................................... 

ผู้ดาเนินโครงการ............................................................................................................................. . 

      ที่ปรึกษา ………..……………………………….................................................................................  

       วิทยาลัย.............................................................................  

    ปี พ.ศ. 2564 

การท าโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้........................................................................................................ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.................................................................................... 

ผลการทาโครงการมีดังนี้....................................................................................................  
 

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 
 

นาย วัชรากร  สว่างอารมณ์ ชฟ.3/3 6121040053 

นาย สหัสยา   มีเดชา        ชฟ.3/3 6121040053 

นาย คมสัน    สมพร        ชฟ.3/3 6121040053 

นายสาธิต  วรรณสุทธิ์ 

เทคนิคชลบุรี 

เพื่อแก้ไขปัญหาจากการต้องน าไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มา

ใช ้บุคคลท่ีมีจ านวนแบตเตอรี่หลายลูกและต้องการใช้ไฟ 
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บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความสาคัญ 

 โดยโครงการนี้ได้เริ่มจากการที่มีแนวคิดว่า หากเรามีแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้ เราสามารถน า

ไฟจากแบเตอรี่นี้มาใช้ประโยชน์ใดได้บ้าง เราควรจะมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานในราคาที่ไม่แพงากนัก ราคาที่

สามารถจับต้องได้ในราคาของนักศึกษา แนวคิดนี้ได้มาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สาธิต  วรรณสุทธิ์ โดย

ทางมีแนวคิดมาจากประสบการณ์ที่ในยามฉุกเฉินต้องการใช้ไฟฟ้า ในสถานการณ์ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ซึ่งัน

สอดคล้องกับแนวคิดของเรา เราเลยตัดสินใจจัดท าโปรเจ็คนี้ขึ้นมา 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการทาโครงการ 

 จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นทางเราหวังว่าโปรเจ็คนี้จะตอบโจทย์ของผู้ที่ต้องการ             

ใช้ไฟขนาด 220V ในสถานการณ์ที่ไฟเข้าไม่ถึงหรือไม่มีไฟฟ้าหรือนัทการต่างๆ อุปกรณ์จะช่วยในจุดที่ผู้ใช้

ต้องการแต่ยังมีข้อจ ากัดหลายๆอย่างที่อุปกรณ์ชิ้นนี้ยังมีข้อบกพร่องซึ่งเราจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

 

ขอบเขตการท าโครงการ  

                 ขอบเขตของโปรเจ็คนี้ได้  เริ่มท าตั้งแตว่ันที่ 20 ธ.ค. 2563    โดยของต่างๆที่เริ่มน ามาประกอบ

แล้วน าเข้าไปติดตู้นั้น เริ่มติดตั้งวันที่ 15 ม.ก. 2564 และน ามาทดสอบกรท างานในวันที่ 20 ก.พ. 2564    

 

 



9 
 

ค าจ ากัดความที่ใช้ในการท าโครงการ  

อุปกรณ์ที่แปลงไฟฟ้า                         หมายถึง อุปกรณ์ท่ีแปลงไฟฟ้าจาก 12V เป็น 220V  
 
แบตเตอรี่                                       หมายถึง อุปกรณ์ให้พลังงานส าหรับไฟฉาย โทรศัพท์ รถยนต์                                                                                                                                     
    เป็นต้น ภายในประกอบด้วยกลุ่มของเซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่  
                                                             ๒ เซลลข์ึ้นไป ซึ่งต่อรวมกันอยู่แบบอนุกรม แบบขนาน                                  
                                    หรือทั้งสองแบบ ซึ่งแต่ละเซลล์ไฟฟ้าสามารถแปลง                                                                                     
                                     พลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ 

ไฟฟ้กระแสตรง                         หมายถึง เป็นไฟฟ้ากระแสที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า             
                                                              ไปในทิศทางเดียวกันเป็นวงจร ในอดีตไฟฟ้ากระแสตรง                                                                                   
                                                              เคยถูกเรียกว่า กระแสกัลวานิก (galvanic current)       

                                                              อุปกรณ์ท่ีสามารถผลิตไฟฟ้ากระแสตรงได้ เช่น เซลล์                                                                        

                                                     แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ ทั้งชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้และ 

          ชนิดใช้แลว้ทิ้ง 

  

 
ไฟฟ้ากระแสสลับ                              หมายถึง กระแสที่มีทิศทางไปและกลับตลอดระยะเวลา มี 

                                        การสลับขั้วบวก และลบกันอยู่ตลอดเวลา  
                                                    ไม่เหมือนกระแสตรง(direct current, DC หรือ dc)  

                                               ทีไ่ฟฟ้าจะไหลไปในทิศทางเดียวและไม่ไหลกลับ  
                                                    เช่น ไฟฟ้าที่ได้จากถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ของรถยนต์  

  เป็นต้น 
 

อินเวอต์เตอร์                         หมายถึง ระบบอินเวอร์เตอร์คือระบบควบคุมการท างานของ 
                                              คอมเพรสเซอร์ที่จะ แปลงไฟกระแสสลับ (AC)  

                                                        จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถ่ีคงที่ให้เป็น 
                                             ไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์  

                                                              (Converter Circuit ) จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลง                 
                                                              เป็นไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่  

                                            ได้โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) 
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โวลต์ ( V )                                       หมายถึง โวลต์คือหน่วยที่ใช้เรียกเพ่ือบอกขนาดของแรงดันไฟฟ้า         

                 ในบ้าน เช่น 220 V 

เเอมเเปร์ ( A )                                  หมายถึง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า แอมป์ (สัญลักษณ์ : A) เป็นหน่วย    
                                                      วัดกระแสไฟฟ้า หรือปริมาณของประจุไฟฟ้าต่อวินาที  

                            แอมแปร์เป็นหน่วยฐานเอสไอ  
                               ต้ังชื่อตามอ็องเดร-มารี อ็องแปร์  

                                                              นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส หนึ่งในผู้ค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

มิเตอร์                          หมายถึง เครื่องส าหรับวัดขนาดจ านวนเวลาแล มุมเช่น มิเตอร์น้ า  
         มิเตอร์ไฟฟ้า 
 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

                                       โดยที่สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการชิ้นนี้คือ สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ที่มีแบตเตอรี่เหลือจากจ านวนที่มีอยู่ หรือมีแบตเตอรี่อยู่แล้ว และต้องการใช้ไฟฟ้า

ขนาด 220 V หรือไฟบ้านนั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดเพียงมีแค่อุปกรณ์แปลงไฟชุดนี้ พร้อมแบตเตอรี่ที่มีอยู่

จากเดิมอยู่ โดยอุปกรณ์นี้สมารถใช้งานหนักได้ในระดับนึง แต่ไม่เนะน าใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เป็นมอเตอร์ที่ดึง

กระแสมากเกินไปด้วยข้อจ ากัดที่ตัว อินวอร์เตอร์นั้นแปลงสัญญาณได้ไม่สเถียรมากพอ เลยท าให้มอเตอร์

ท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ถึงแม้อินเวอร์เตอร์จะเป็นขนาด 1000 W แต่สามารถรองรับอุปกรณ์

ไฟฟ้ทั่วไปที่ใช้ไฟไม่หนักมาก โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณแบตและขนาดของแบตเตอรี่นั้นนั่นเอง 

 

 

 

 

 

https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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(ตัวอย่างตาราง บทที ่1)  

ตารางที ่1 ระยะเวลาการท าโครงการ 

ขั้นตอนต่างๆ วัน/เดือน/ปี 

1. เริม่ว่างแผน 15 / ธันวาคม / 2563 
2. ศึกษาหาข้อมลู 25 / ธันาคม  / 2563 
3. ส่งแบบขออนมุัติโครงกร 15 / กุมภาพันธ์  / 2564 
4. สั่งซือ้ของต่างๆ 17 / กุมภาพันธ์  / 2564 
5. จัดท าโครงการ 20 / กุมภาพันธ์  / 2564 
6. โครงการแล้วเสร็จ 15 / มีนาคม  / 2564 

 

(ตัวอย่างภาพประกอบ บทที ่1) 

 

 

 

 

 

                      

ภาพที่ 1  ตัวอย่างการลงมือท าในวันเเรก 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและโครงการท่ีเกี่ยวข้อง 

การค านวณว่าแบตเตอรี่ใช้ได้นานกี่ช่ัวโมง 

ข้อควรรู้เบื้องต้น 
1. A = Amp 
2. 1000 mA = 1 A 
3. ความจุแบต มีหน่วยเป็น mAh คือ มิลลิแอมป์ชั่วโมง หมายถึง

ประมาณกระแสหน่วยมิลลิแอมป์ท่ีใช้ไปแล้วจ านวณเวลาหน่วยชั่วโมง 
เช่น แบตก้อนนี้หากจ่ายไฟกระแส 5 mA จะจ่ายได้ 10 h (ชั่วโมง) 
แสดงว่าแบตก้อนนี้มีความจุ 5(mA) x 10(h) = 50 mAh เป็นต้น 

4. หรืออาจเป็นหน่วย Ah คือ แอมป์ชั่วโมง เช่น แบตก้อนนี้หากจ่าย
กระแส 0.5 A จะจ่ายได้ 5 h แสดงว่าแบตก้อนนี้มีความจุ 0.5(A) x 
5(h) = 2.5Ah หรือเท่ากับ 2500 mAh 

5. หรืออาจเป็นหน่วย Wh คือ วัตต์ชั่วโมง  เช่น แบตก้อนนี้หากจ่ายก าลัง
ให้อุปกรณ์ 3 W จะจ่ายได้ 20 h แสดงว่าแบตก้อนนี้มีความจุ 3 (W) x 
20 (h) = 60 Wh 

6. แต่หากจะแปลงให้เป็น mAh เราต้องทราบแรงดันของแบตท่ีใช้ เช่น 
5V แสดงว่าแบตก้อนนี้จ่ายกระแสให้อุปกรณ์เท่ากับ (จาก I=P/V)  3W 
/ 5V = 0.6 A = 600 mA 
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สูตรการค านวณที่ควรรู้ 
 

                   รู้กระแส รู้ระยะเวลา --> หาปริมาณความจุท่ีใช้ไป  (A)*(h)*1000 =(mAh) 
รู้ความจุ  ---> ใช้กระแส หาเวลาท่ีเหลือท่ีแบตจ่ายได้ (mAh) / (Amps*1000)  
= (hours)รู้ความจุ  ---> ใช้แรงดัน กับก าลัง ค านวณหาเวลาท่ีเหลือท่ีแบตจ่ายได้ 
(mAh*Volts)/(Watts*1000) = (hours) 
 

การประมาณค่าความสูญเสียพลังงานไฟฟ้า 

 การสูญเสียพลังงานทางไฟฟ้าถึงแม้ว่าจะไม่เกิดความเสียหายให้กับกระบวนการผลิต แต่

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว การสูญเสียพลังงานก็เป็นต้นทุนการผลิต

ส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน 

การสูญเสียพลังงานทางไฟฟ้าถึงแม้ว่าจะไม่เกิดความเสียหายให้กับกระบวนการผลิต แต่อย่างไรก็

ตามเมื่อพิจารณาทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว การสูญเสียพลังงานก็เป็นต้นทุนการผลิตส่วนหนึ่งด้วย

เช่นกัน บทความนี้จะเป็นการน าเสนอวิธีการประมาณการสูญเสียพลังงานทางไฟฟ้าโดยใช้ค่า Load 

Factor 

 

LOND FACTOR 

        การสูญเสียพลังงานทางไฟฟ้านั้น ถ้าเราพิจารณาจะพบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของ

กระแสไฟฟ้าของโหลด(I2) และค่าใช้จ่ายท่ีต่อเนื่องจากการสูญเสียพลังงานทางไฟฟ้า จะมีค่ามาก

ท่ีสุดในช่วงเวลาที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด(PeakLoad) โดยความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้ากับการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย(AverageLoad)  

เราเรียกว่า Load Factor ซึ่งแสดงดังนี้ คือ 
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   ดังตัวอย่างเช่น เมื่อมีกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมท้ังหมด 740,220 kWh ต่อปี และ

พบว่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบปีนั้นมีค่าเท่ากับ 130 kW จากข้อมูลข้างต้นอันดับแรก

เราจ าเป็นต้องหาค่า Average Load ก่อน ในเม่ือ 1 ปีจะมีจ านวนชั่วโมงเท่ากับ 8,760 ชั่วโมง 

ดังนั้นค่า Average Load จะมีค่าเท่ากับ 
 

 

 

เมื่อเราหาค่า Average Load ได้แล้ว ดังนั้นต่อไปเราก็สามารถหาค่า Load Factor ไดแ้สดงดังนี ้

 

โดยปกติแล้วค่า Load Factor นั้นจะแสดงในหน่วยของเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นตัวอย่างข้างต้น

ค่า Load Factor จะมีค่าเท่ากับ 65 % 
 

 

 



15 
 

ความสัมพันธ์ระหว่าง Losses กับ Load 

จากหัวข้อข้างต้นจะเห็นได้ว่า Loss หรือการสูญเสียก าลังทางไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของ

โหลด และเมื่อแสดงด้วยสมการคณิตศาสตร์ของการสูญเสียก าลังทางไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ 
Loss in Watts = (Current in Amperes)2 ´ (Resistance in Ohms)  = I2R 

ถ้าสมมุติว่าเมื่อมีระบบจ าหน่ายแบบ 3 เฟสโดยมีความยาวหลายกิโลเมตรและมีค่าความต้านทาน

ของสายไฟของแต่ละเฟสมีค่าเท่ากับ 2 โอห์มต่อเฟส ซึ่งค่า Average Load ของแต่ละเฟสมีค่า

เท่ากับ 100 แอมป์ และมีค่า Peak Load มีค่าเท่ากับ 200 แอมป์ 
 

 

 

การค านวณค่าความสูญเสีย เมื่อพิจารณาที่ค่า Average Load 

 ค่าความสูญเสียต่อเฟส =(100 A)2 ´ (200 Ohms)  = 20,000 Watts 
 ค่าความสูญเสียรวม (3 Phase) = 20 kW ´ 3 = 60 kW   

การค านวณค่าความสูญเสีย เมื่อพิจารณาที่ค่า Peak Load 

 ค่าความสูญเสียต่อเฟส = (100 A)2 ´ (200 Ohms)  = 20,000 Watts 

 ค่าความสูญเสียรวม (3 Phase) = 80 kW ´ 3 = 240 kW 

       จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าเมื่อโหลดเพื่อขึ้นเป็น 2 เท่า ค่าความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า 

ดังนั้นเราจะพบว่าการหาค่าความสูญเสียของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ นั้นก็สามารถประยุกต์ใช้

สมการ I2R ได้เช่นกัน 
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Loss Factor 

     เมื่อเราได้ศึกษาเกี่ยวกับค่าความสญูเสยีทางไฟฟา้แล้ว ในทางปฏิบัติเราจะใช้ค่า 

Peak Load มาใช้เพื่อค านวณคา่ความสูญเสียทางไฟฟ้าเป็นอันแรก ซึ่งจากการค านวณ

ดังกล่าวเราก็จะได้ค่าความสญูเสยีทางไฟฟ้าขณะ Peak Load และสามารถค านวณค่า

ความสูญเสียทางไฟฟา้ให้อยู่ในรูปของการใช้จ่าย หรือต้นทุนที่สญูเสยีสงูสุดได้ แต่

อย่างไรก็ตามความสูญเสียทางไฟฟ้าจะแปรเปลีย่นเป็นก าลังสองของโหลด ดังน้ันเราจึง

ไม่ควรจะค านวณค่าความสญูเสยีทางไฟฟ้าโดยใช้ค่า Peak load เพียงอย่างเดยีว ซึ่งอีก

ค่า ๆ หนึ่งทีไ่มค่วรมองข้ามไปคอื ค่าความสญูเสียทางไฟฟ้าขณะ Average Load 

 

     โดยวิธีทีส่ามารถค านวณได้อย่างถูกต้องนั้น จะต้องเป็นการหาคา่การใช้ก าลังงาน

ของโหลดทุก ๆ ชั่วโมงในหน่ึงปี และแยกค านวณค่าความสญูเสยีทางไฟฟ้าในแต่ละ

ชั่วโมง และหาคา่เฉลี่ยของผลรวมความสญูเสยีทางไฟฟา้ของแตล่ะชัว่โมงในหน่ึงปี ซึ่ง

เราก็จะได้คา่ความสูญเสียทางไฟฟ้าเฉลีย่ต่อปทีี่ถูกต้องนั่นเอง ส าหรับการบันทึกค่า 

Average load ในทางปฏิบัตินั้นจะท าการเก็บค่าดังกล่าวเป็นไปไดย้าก นอกเสียจากว่า

เราจะใช้ระบบคอมพวิเตอร์มาช่วยในการบันทกึข้อมูล 

อย่างไรก็ตาม เรามีวธิีทีง่่ายกว่าที่กลา่วมาแล้วขา้งต้น เพื่อหาค่าความสญูเสยีทางไฟฟ้า

เฉลี่ยได้ ซึ่งวิธีดังกล่าวเราเรยีกว่า Loss Factor ซึ่งจะเป็นสัดส่วนระหว่างค่าความ

สูญเสียทางไฟฟ้าเฉลีย่ตอ่ค่าความสญูเสยีทางไฟฟ้าสูงสุด แสดงดังน้ี 
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การประมาณการค่า Loss Factor 

                 ค่า Loss Factor นั้นจะมีความสัมพันธ์กับค่า Load Factor แบบไม่เป็นเชิงเส้น 

โดยการทดสอบของโหลดทางไฟฟ้าเราจะพบความสัมพันธ์ของท้ัง 2 แฟกเตอร์ดังสมการข้างล่างนี้ 

                      

Loss Factor = 0.2 ´ (Load Factor) + 0.8´(Load Factor)2 

 

 

          ส าหรับค่าคงท่ี 0.2 และ 0.8 ในสมการข้างบนนั้นจะได้มาจาก Rounded-off 

Approximations ของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโหลด แต่ REA Bulletin 61-16 ได้แนะน า

ให้ใช้ค่าคงท่ี 0.16 และ 0.84 เพื่อประมาณค่า Loss Factor แต่อย่างไรก็ตามในบทความนี้จะขอ

ใช้ค่าคงท่ี 0.2 และ 0.8 แต่ในทางปฏิบัติแล้วคุณสามารถเลือกใช้ค่าใดก็ได้ตามความเหมาะสม แต่

อย่างไรก็ตามเมื่อค านวณค่า Loss Factor ออกมาแล้วก็จะไม่มีค่าความแตกต่างกันมากนัก และ

รูปท่ี 2 จะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Loss Factor กับค่า Load Factor 
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   ต่อไปเราจะแสดงการค านวณการหาค่าสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในหนึ่งปี โดยสมมุติให้ระบบ

จ าหน่ายของตัวอย่างข้างต้นมีค่าความสูญเสียทางไฟฟ้า 240 kW ท่ีค่า Peak Load และกระแสมี

ค่าเท่ากับ 200 แอมป์ และท่ีค่า Average Load มีค่ากระแสเท่ากับ 100 แอมป์ 

 

ขั้นแรกเราจะต้องค านวณหาค่า Load Factor 

 

 

หลังจากเราได้ค านวณหาค่า Load Factor ได้แล้ว ดงันั้นเราสามารถหาค่า Loss Factor 
Loss Factor = 0.2 ´ (Load Factor) + 0.8´(Load Factor)2  
 
                        = 0.2 ´(0.5) + 0.8´(0.5)2 
 
                        = 0.3 

 

ต่อไปจากสมการของค่า Loss Factor 

 เราสามารถค านวณหาค่า Average loss ได้จาก 

 

Average Losses = (Loss Factor)x(Peak Losses) 

และเราทราบว่าค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าสูงสุดนั้นมีค่าเท่ากับ 240 kW ดังนั้นค่าความสูญเสียทาง

ไฟฟ้าเฉลี่ยจะได ้

Average Losses = 0.3x240 kW = 72 kW 

เมื่อใน 1 ปีละมี 8760 ชั่วโมง ดังนั้นเราสามารถหาค่าการสูญเสียพลังงานไฟฟ้ารวมในหนึ่งปีจะได้ 
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Energy Losses = 8760 Hours x 72 kW = 630,720 kWh 

 

เครื่องยืดอายุแบตหรือฟื้นฟูแบต 

 

                          ใช้เทคโนโลยี  Reverse  Pulse  ท่ีสามารถสลายซัลเฟตที่เกาะอยู่ท่ีแผ่นธาตุ  

อย่างได้ผล  ช่วยคืนสภาพแบตเตอร์รี่ให้มีสภาพ  สดใหม่  ก าลังไฟแรง  พร้อมท้ังยืด 

อายุ  แบตเตอร์รี่ได้ด้วย ใช้เทคนิค การควบคุมความถี่ , แอมปลิจูด ของ โวลต์ V, 

และกระแส A ในลักษณะของพัลส์ซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีท่ีสุด ณ ปัจจุบัน ในการสลายซัลเฟต 

 
ข้อดีของการใช้เครื่องฟื้นฟูแบต 
                   

1. ในระหว่างการชาร์จไฟ  หรือช่วงฟื้นฟู  อุณหภูมิของแบตเตอร์รี่จะไม่สูง  เมื่อเทียบกับเครื่อง
ชาร์จแบบอนาลอกท่ีระหว่างชาร์จจะท าให้อุณหภูมิของแบตสูงกว่า  ซึ่งเท่ากับเป็นการบ่ัน
ทอนอายุของแบตเตอร์รี่ด้วย 

 

2. ระหว่างการชาร์จไฟ  หรือช่วงฟื้นฟู  การเกิดก๊าซในแบตเตอร์รี่จะน้อยกว่าการชาร์จด้วย
เครื่องชาร์จท่ัวไป 

 

3. ระหว่างการชาร์จหรือ  ฟ้ืนฟู  เครื่อง  BR  - 15  จะท าการ  Balance  ค่า  Voltage  ของ
แต่ละเซลล์ให ้ ซึ่งท าให้การประจุไฟ  สามารถท าได้อย่างสมดุล  ลดปัญหาการจ่ายไฟ
ระหว่างเซลล์ภายในเอง  และป้องกันการเกิด  Over  Voltage  ของเซลล์ใดเซลล์หนึ่งได ้
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ขั้นตอนการท างานของเครื่อง 

Step 1.  Initial  Testing  การทดสอบเบื้องต้น 

     เครื่อง  BR – 15 จะท าการส่ง  Reverse  Pulse  ไปยังแบตเตอร์รี่  เพื่อท าการตรวจเช็ค

สภาพ  การรับรู้กระแสไฟฟ้าของแบตเตอร์ร่ีเพื่อดูว่า  แบตยังสามารถชาร์จไฟได้หรือไม่  หรือหาก

แบตเสื่อมสภาพไปแล้วเครื่อง  BR – 15  จะแจ้งผลออกมาและจะไม่ท างานใน  Step  ต่อไป 

 

Step  2.  Soft  Charge  การชาร์จระยะแรก 

     เครื่อง BR – 15 จะท าการชาร์จด้วยกระแสไฟต่ า ๆ  ก่อนเพื่อกระตุ้นแบตให้เตรียมรับสภาพ

ประจุไฟฟ้า  ในขั้นตอนนี้หากมีปัญหาภายในแบตเตอร์ร่ี  เช่น  สะพานไฟภายในไม่ดี                    

เครื่อง จะหยุดท างานทันที  เครื่องจะชาร์จด้วย 

กระแสไฟประมาณ  8%  Rated  หรือ    ( 8 % ) ( 15A )  =  1200  mA 

 

Step  3.  Bulk  Charge  การชาร์จแบบ  Dump  ประจุไฟเข้าไป 

     เป็นช่วงท่ีท าการชาร์จประมาณ  80 %  ของทั้ง  8  Step  ในช่วงนี้  เครื่องจะไต่ระดับ

กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าขึ้นไป  จนกระทั่งค่า  V  ของแบตเพิ่มสูงขึ้น  จนถึง

ค่า  Preset  หรือประมาณ  14.7  V  จากนั้นเคร่ืองจะเปล่ียน  Step  การชาร์จในล าดับถัดไป 
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Step  4.  Absorption  Charge  ( High  Voltage  Stability ) 

เป็นการชาร์จท่ีระดับ  Voltage  สูง  ( 14.7 V )  และท่ีกระแสสูง   

( Rated  Charging  Current ;  15A )  เพื่อท าให้แบตมีประจุไฟเต็มเร็วขึ้น  ช่วงนี้ก็คล้าย ๆ  กับ

การบดอัดดินให้แน่น  หลังจากถมดินลงไปแล้วในขั้นท่ี  3 
Step  5.  Test 

           เครื่อง  จะหยุดชาร์จ  และลดระดับ  Surface  Voltage  ลงจนถึงค่า 

ๆ  หน่ึง     จากนั้นก็ท าให้แบตลดค่า  Voltage ลงอีกจนถึงค่าประมาณ  13.7  V  แล้ว  BR – 

5  จะเริ่ม  Charge  กระแสไฟเข้าไปอีกครั้งท่ีประมาณ  15  A  (Rated)  แล้วค่อย ๆ  ลด

ค่ากระแสลงเร่ือย ๆ  แต่คงระดับ  Voltage  ท่ี  13.7  V  

Step  6.  Maintenance  Charge  การชาร์จซ่อม 

      จะคล้าย ๆ  กับการ  Trickle  คือค่อย ๆ  เติมกระแสไฟเข้าไปจนเต็มเปี่ยม  ด้วยเทคนิคการ

ยกระดับ  Voltage  ในแบบ  Jerk  หรือ  การกระตุกเป็นช่วง  ๆ 

การ  Trickle  เปรียบเสมือน  การค่อย  ๆ  รินน้ าลงในขวดจนเต็ม  คือในช่วงแรก  เราอาจกรอก

น้ าลงไปได้ทีละมาก ๆ  ( Bulk  Charge )  แต่พอ

น้ าใกล้เต็มขวด  เราต้องค่อย ๆ  รินเข้าไปทีละ 

น้อย ๆ  น้ าจึงจะเต็มโดยสมบูรณ์แบบ 
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       เครื่อง  จะท าการปล่อยคลื่นความถี่ระดับ  Ultrasonic  หรือความถี่เหนือเสียงท่ีมนุษย์ได้

ยิน  (มากกว่า  20,000 Hz)  เข้าไปพร้อมกับการชาร์จ  เพื่อเข้าไปท าการสลายซัลเฟตที่เกาะกับ

แผ่นธาตูให้หลุดออกมา  แล้วละลายไปกับน้ ากรดในแบเตอร์ร่ี  

ท้ังหมดนี้เป็นขั้นตอนการท างานอันอัจฉริยะ  ควบคุมด้วย  Microprocessor 

 

ข้อควรระวัง 

1. ต้องท าการคีบแบตให้เรียบร้อยก่อน  เสียบปลั๊กไฟ  220 V  มิฉะนั้นเครื่อง BR – 15 จะ

เสียหาย 

2. ระหว่างท าการชาร์จ  ห้ามยกปากคีบออกไปคีบแบตลูกอื่น  เพราะเครื่อง  BR – 15 จะ

เสียหาย  หากต้องการหยุดการท างาน  ให้ถอดปลั๊กไฟ  220 V AC 

3. เมื่อท าการชาร์จเสร็จแล้วให้ถอดปลั๊กไฟก่อน  แล้วค่อยปลดปากคีบจากแบต 
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เครื่องชาร์จแบตเตอร์ร่ีแบบลูกคลื่นย้อนกลบั  (Reverse  Pulse Charger) 
เป็นเครื่องชาร์จแบตที่สามารถสลายเกลือซัลเฟตทีแ่ผ่นธาตุได้  ช่วยยืดอายุแบตได้         
ชาร์จไฟได้เต็ม 

1. ใช้ไฟ  220  VAC 

2. ชาร์จ  12   VDC 

3. ค่าแรงดันการชาร์จ  12 , 13.6 , 14.4/14.7  V 

4. ใช้กับแบตเตอร์ร่ี แบบกรด – ตะกั่วทุกชนิด  ( Wet , MF , VRLA , AGM , GEL) 

5. ใช้กับแบต Calcium,Lithium ได ้

6. กระแสสูงสุดในการชาร์จ  15 A 

7. ชาร์จไฟแบบ 8  ขั้นตอน 

8. สลายเกลือซัลเฟตท่ีแผ่นธาตุได ้ ท าให้ชาร์จไฟได้เต็ม ยืดอายุแบต                          

ลดปัญหาแบตเก็บไฟไม่อยู่ได ้

9. ท าให้ระบบไดชาร์จรถยนต์ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ  ไดชาร์จไม่โทรมเร็วเกินไป 

10. แบตสามารถจ่ายไฟได้เต็ม  ช่วยให้สตาร์ทเครื่องยนต์ง่าย  ไดสตาร์ทไม่โทรมเร็วเกินไป 
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ข้อควรระวัง 

1. ขณะท าการชาร์จแบตจะมีก๊าซซึ่งมีส่วนประกอบของก ามะถัน  เป็นอันตรายต่อระบบทางเดิน

หายใจ  และมีโอกาสติดไฟระเบิดได้  จึงควรชาร์จแบตในท่ีสามารถระบายอากาศได้ดี  และ

ห่างจากประกายไฟ 

2. อย่าท าการชาร์จเกินก าลังของเคร่ืองชาร์จ  เช่น  เครื่องชาร์จ  10 A  ควรชาร์จท่ี  7-8 

A  มิฉะนั้นเครื่องอาจเสียหายได้ 

3. ไม่ควรชาร์จเกิน  10 – 15 %  ของขนาดแบต เช่น แบตขนาด  50  Ahr (แอมป์ – 

ชั่วโมง)  ควรชาร์จท่ีประมาณ  50 – 57.5 Ahr มิฉะนั้นแบตอาจเสียหายได้ 

4. ห้ามใช้เครื่องชาร์จกับแบตที่ไม่ตรงกัน  เช่น เครื่องชาร์จ  12 V  ต้องใช้กับแบต 

12V  เท่านั้น  ห้ามใช้เครื่องชาร์จ  12 V กับแบต  6 V เด็ดขาด  มิฉะนั้นเครื่องชาร์จหรือแบ

ตจะเสียหายได้ 

5. ขณะท าการชาร์จ  ไม่ต้องเปิดฝาจุกช่องเติมน้ ากลั่น 

6. ขณะท าการชาร์จควรวางแบตไว้ในอ่างน้ า  เพื่อช่วยระบายความร้อนของเซลล์แบตและลด

อัตราการเกิดก๊าซ  เนื่องจากหากเซลล์แบตร้อนเกิน  55  องศา  จะเกิดก๊าซขึ้นระหว่างการ

ชาร์จ  นอกจากนี้ยังท าให้เซลล์บิดตัวเสียรูป หรือซ๊อตภายในได้ 

7. ห้ามวางเครื่องชาร์จไว้บนแบตเด็ดขาด 

 

 

 



25 
 

การใช้งาน 

1. ให้ท าการต่อสายชาร์จเข้ากับแบตตก่อน  จากนั้นจึงค่อยเสียบปลั๊กไฟเครื่องชาร์จ 

2. การชาร์จท าได้  2  แบบ 

1. ยกแบตออกมาจากรถ  จากนั้นให้ท าตามข้อ 1 

2. แบบไม่ต้องยกแบตลงจากรถ  ให้ท าการถอดสายไฟท่ีต่อเข้ากับรถออกจากแบต

เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของรถ  จากนั้นจึงท าตามข้อ  1  

3. การถอดแบตตจากรถ  ให้ถอดขั้วลบออกก่อนแล้วจึงถอดขั้วบวก 

4. การใส่แบต  ให้ต่อขั้วบวกก่อน  แล้วลบตาม 

ระยะเวลาการชาร์จ 

แบต  50  Ahr  ชาร์จด้วยกระแสไฟ  5 A จะใช้เวลาประมาณ  10  ชั่วโมง  เมื่อชาร์จเต็มไฟสี

เขียวจะขึ้นท่ีหน้าจอ 

คุณสมบัติพิเศษของเคร่ืองชาร์จ 

1. ป้องกันการระเบิดจากประกายไฟที่ขั้วแบต 

2. ป้องกันการลัดวงจร  ไม่ท าให้แบตหรือเครื่องชาร์จเสีย 

3. ป้องกันอันตรายจากการต่อขั้วสลับกัน  ไม่ท าให้แบตหรือเครื่องชาร์จเสีย 

ท าไมแบตเตอร์รี่จึงเสื่อม      

        จากการออกแบบทางทฤษฎี  แบตเตอร์รี ่( รถยนต์) จะมีอายุการใช้งานได้นานถึง 10 ปี ณ 
สภาวะหนึ่งๆ  เช่นท่ี 25 องศาเซลเซียส , ความชื้น 40 % , ความเข้มข้นของสารละลายคงท่ีตาม
มาตรฐาน  อย่างนี้เป็นต้น 
แต่ในโลกแห่งความจริง  เราไม่สามารถใช้งาน  แบตเตอร์รี่ในสภาพการควบคุมดังต้องการได้  ซึ่ง
หากท าได้  ก็อาจมีค่าใช้จ่ายสูงมากจนไม่คุ้มกับการเปลี่ยนแบตเตอร์ร่ีบ่อยๆ  หรือ ทุก 2-3 ปี 
และอีกประเด็น คือ  ความเป็นไปไม่ได้ในการควบคุมสภาวะการใช้งาน  โดยเฉพาะในรถยนต์ที่มี
อุณหภูมิสูง  ความชื้นสูง  ฝุ่น , ผง  หรือแม้กระทั่งความบกพร่องของไดชาร์จ, ฯลฯ  จึงเป็นสาเหตุ
ท าให้แบตในรถยนต์มีอายุการใช้งานสั้นมากๆ 
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กรอบแนวคิดในการท าโครงการ 

    ในโครงกรนี้เราได้น าควมรู้ท่ีรวบรวมความรู้มาจากหลายๆ แหล่งมาประกอบ

รวมกันเป็นโครงการนี้ โดยสิ่งท่ีเรารวบรวมมานั้น คือ 

 โดยเบ้ืองต้นที่เราหาข้อมูลมา โดยใช้ควมสามารถของตัวเองค านวณมาได้ว่า 

    

    E=V*I       V แรงดันแบตเตอรี่    I ความจุแบตเตอรี่ 

  =12*100=1200 W 

ต่ออินเวอเตอร์  lost สัก 20 %  ใช้งานท่ี 1000W น่าจะได้ประมาณ 1 ชั่วโมง 

โดยเราสมมุติฐาน ค่า W ไว้ที่ 1000 W ซึ่งทั่วไปแล้ว ท่ี 1000 W ถือว่าเยอะมาก แต่ใช้

งานได้ถึง 1ชม. แต่ทางเราไม่ได้หวังขนาด ท่ี ต้องใช้กับโหลดหนัก ซึ่งนั้นหมายความว่า กร

ใช้กับอุปกรณ์ในชีวิตประจ าวัน น่าจะตอบโจทย์มาก ในทางทฤษฏี 

 สมมุติฐานใหม่ 

          ถ้า โหลด 50W Inverter แปลงไฟ 12 V เป็น AC 220 V มีประสิทธิภาพ 80% 

         ดังนั้นแบตเตอรี่จะต้องจ่าย 50/0.8 = 62.5Watt 

         แบตเตอรี่ต้องจ่ายกระแส 62.5/12 = 5.2 Amp. 

        จะเห็นวา่แบตเตอรี่ ต้องจ่ายกระแส 5.2 Amp 

        พลังงานในแบตเตอรี่ 12*45 = 540watt 

        ถ้าจ่ายโหลดตามเสป็กท่ี ๘ชั่วโมง หรือท่ีกระแสคงท่ี 45/8 = 5.6A 

        ดังนั้น จะใช้งานได้แค่ 540*0.3/62.5 =  ไดป้ระมาณ 3 ชม. โดยประมาณ 
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บทที่ 3 
วิธีดาเนินการทาโครงการ 

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  

 โดยกลุ่มท่ียกตัวอย่างและประชากรท่ีเลือกเป็นใครก็ได้หรือจะเป็นบุคคลท่ัวไปใน

การทดลองโครงการโดยกลุ่มท่ีทดลองมีดังนี้ 

 เพื่อนภายในห้อง จ านวน 15 คน 

 คนรู้จักรอบๆตัวของผู้จัดท าโครงการจ านวน 25 คน 

 อาจารย์ในแผนก 5 คน 

 

เครื่องมือในการท าโครงการและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 หินเจียร์ 

วิธีการตรวจสอบคุณภาพ 
  ก่อนท่ีจะเริ่มใช้งานเราจะลอง 

เปิดเคร่ืองใช้เสียและสังเกตฟังเสียง 

ของหินเจียรแ์ละหากมีเสียงท่ีผิดปกติ 

เราจะก็จะเปิดฝาบนหินเจียร์และอัดจาระบีลงไปเพื่อไม่ให้เคร่ืองร้อนก่อนไปขณะท างาน

หรือหากยังมีจาระบีอยู่ ก็อาจเป็นท่ีแปรงถ่านของหินเจียร์ 
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 สว่านมือ /  สว่านขันมอื         วิธีกรตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ 

สว่านมอืสามารถตรวจสอบคณุภาพได้ด้วยใช้

งานก่อนและสังเกตุจากรอบการหมุนของสว่านหรือสังเกตุ

เสียงก็ได้เต่หากเสียงเตกต่างอย่างชัดเจนจนสังเกตุความ

ผิดปกติได้ สว่านนั้นมีหลายจุดท่ีเกิดการเสียหายเพระเป็น

อุปกรณ์ท่ีใช้งนได้หลายด้าน เต่หากมีแค่เคร่ีองเดียวและใช้

งานหลากหลายตัวส่วนหัวจะสึกหรอก่อนส่วนอื่นๆ ส่วนอื่นๆ

และการซ่อมแซมก็ค่อนข้างยากเพราะต้องถอดออกไปเทียบกับท่ีร้านขายอะไหล่เพื่อมาซ้อมใน

กรณีท่ีรอบการหมุนตก เป็นสาเหตุมาจากแปรงถ่านท่ีอาจหมดวิธีแก้ไขก็เพียงถอดไปเทียบท่ีร้าน

และน ากลับมาเปลี่ยน  

 

 ตะไบขนาดต่างๆ 

 

 

 ไขควง คีม และอุปกรณ์ต่างๆ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตารางที ่2 ตารางการรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูล ข้อดี ข้อจ ากัด 

การค านวณหาเวลาของอุปกรณ์
โดยประมาณ 

ทราบระยะเวลาท่ีชัดใน
การใช้งานอุปกรณ์ 

ยังต้องการอุปกรณ์ใหม่ๆ
ในการใช้งานเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

ประเมิณงบประมาณในการใช้งาน ได้ของที่ต้องการใช้ครบใน
วงเงินที่สามารถก าหนดได ้

ของคุณภาพที่ดีมักมีราคา
เกินงบที่ได้มา 

การพิจรณาเวลาในการท างาน สามารถก าหนดวันเริม่
ท างานได้และยังสามารถ
ก าหนดวันงานเสร็จได ้

หากเกิดเหตฉุุกเฉินต้อง
มาวางแผนการท างานกัน
ใหม ่

การประเมิณประสิทธิภาพการท างาน เราสามารถมองภาพรวม
ของอุปกรณ์ในแง่ต่างๆ 
และแก้ไขในส่วนต่างๆ 

- 

 

  

 

  

ภาพที่ 2 ตัวอย่างลงมอืท างาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะขอ้มลูนั้นทางเราได้ท าการตกลงกันก่อนที่จะจัดท าโครงการ
นี้และเลือกหารา้นที่จ าหน่ายอุปกรณ์ตามความต้องการที่จะจัดท าโครงการโดยคัดเลอืก
หาร้านที่จ าหน่ายของในราคาถูกทีสุ่ด และมีของตรงกับความตอ้งการของทางเราไม่ว่า
จะเป็นตู้เหล็กหรือว่าจะเป็นชุด Inverter ที่ประสิทธิภาพทีสุ่ดแต่ด้วยขอ้จ ากัดที่ว่า 
จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่ใหญ่และมีร้านขายอปุกรณ์ประเภทนีอ้ยูม่าก ทางเราเลยไม่
อาจหาตัวที่ดีกว่านี้ได้ดว้ยข้อจ ากัดของบประมาณเช่นกัน และของทีค่ณุภาพดี ก็ยังหา
ยากมากในท้องตลาดเช่นกัน 

 โดยรวมเล้วโปรเจ็คชิ้นจึงถูกประเมิณมาพิเศษในหลายๆด้านใน
งบประมาณที่จ ากัดด้วยคุณภาพที่เหมาะด้วยเชน่กัน 

 

การจัดท าโครงการ 

 
ขั้นตอนที่ 1  เริ่มจากการถอดใส้ในตู้
ออกเสียก่อนและท าการนัวอย่าง
แบตเตอร่ีมาวัดเพื่อท าการตัดสู้และ
วางแบตเตอร่ีไว้ข้าง  

 

  

  

ภาพที่ 3 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 1 
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ขั้นตอนที่ 2  เมื่อท าการัดแต่งข้างในแล้วก็เริ่มอุปกรณ์ในการวัดไว้หน้าตู้

โดยท าการเจาะหน้าตู้เพื่อใส่หน้าตู้และท าการแต่งหน้าตู้ให้เรียบร้อย 

  

ภาพที่ 4 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 2 
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 2 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 2 
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 2 ภาพที่ 8 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 2 

ภาพที่ 9 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 2 
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ขั้นตอนที่ 3  ท าการผ่าข้างตู้ไฟเพื่อท าการติดตั้งเต้ารับข้างๆตู้ไฟโดยใช้อุปกรณ์

หลายๆอย่างในการท า คือ หินเจียร์ สว่านมือ ตะไบ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ภาพที่ 10 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 3 

ภาพที่ 11 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 3 
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ขั้นตอนที่ 3  ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่เต้ารับ มิเตอร์เวอร์ อินเวอเตอร์และ

ท าการ Wire สายไฟภายในกล่อง ตดิตั้งอปุกรณ์ทุกอย่าง 

ให้พร้อมและทดลองใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ภาพที่ 12 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 3 

ภาพที่ 13 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 3 
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ภาพที่ 14 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 3 

ภาพที่ 15 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 3 

ภาพที่ 16 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 3 
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ภาพที่ 17 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 3 

ภาพที่ 18 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 3 

ภาพที่ 19 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 3 
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ภาพที่ 19 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 3 

ภาพที่ 20 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 3 
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บทที่ 4 
ผลการท าโครงการ  

 ผลการท าโครงการ 

 จากผลการท าโครงการเราได้ท าการสอบถมความพึงพอใจ 

จากการใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้โดยเราได้รวบรวมสถิติจากหลายๆกลุ่มบุคคลได้ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของปัจจัยความพึงพอใจ จ านวน(คน) ร้อยละ 
กลุ่มบุคคลทั่วไป 21 85.5 
กลุ่มเด็กอายุ 18-19ปี 23 100 
ระดับการศึกษา ปวช3 23 100 
อาชีพนักเรียนนักศึกษา 23 100 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
 
แบบสอบถาม พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 และรองลงมา
เป็นเพศหญิง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ
สูงสุด อายุ 18-19 ปี จ านวน 23 คน        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุด 
มีระดับการศึกษา ปวช. จ านวน 23 คน  
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ตอนที่ 2 ผลความพึงพอใจของผู้เล่นที่มีต่อราวตากผ้าอัจฉะริยะ เป็นแบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อความความพึงพอใจต่อราวตากผ้าอัจฉริยะ ระดับ ปวช. 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจ 

�̅� S.D. ระดับ 
1.หน้าแรกและชื่อเรื่องน่าสนใจ 3.36 1.50 5 
2.เนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชา
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ 

3.28 1.51 5 

3 . ภ า พ กั บ เ นื้ อ ห า มี ค ว า ม
สอดคล้องกัน และสามารถสื่อ
ความหมายได้ 

3.87 1.10 5 

4.รูปแบบมีความเหมาสมของ
โครงสร้างที่ใช้ได้ 

2.89 2.01 5 

5 . ข น า ด ตั ว อั ก ษ ร มี ค ว า ม
เหมาะสม 

3.79 1.20 5 

6.ความสมดุลของภาพและ
ตัวอักษร 

3.37 1.33 5 

7.ความพึ่งพอใจในชิ้นงาน 3.25 1.10 4 
8 . ป ริ ม า ณ เ นื้ อ ห า มี ค ว า ม
เหมาะสมกับชิ้นงาน 

3.36 1.12 4 

9.การทดสอบอดูโน ่ 3.68 1.22 5 
10. มีความน่าเชื่อถือ สามารถ
ให้ความรู้น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

3.64 1.31 5 

 
 ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อราวตากผ้าอัจฉริยะ 
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      จากตารางที่ 4.2 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้ราวตากผ้าอัจฉะริยะ เป็นแบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อความความพึงพอใจของราวตากผ้าอัจฉริยะ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา รายข้อ พบว่า โดยผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานราว
ตากผ้าอัจฉะริยะ เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อความความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานราวตากผ้าอัจฉะริยะ มากที่สุด คือ ข้อที่7 เนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชา

สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ (x ̅= 3.87) ช้อที่3  ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม (x ̅

=3.79) ข้อที่5 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน และสามารถสื่อความหมายได้ (x ̅

=3.68)ข้อที่9  มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความรู้น าไปใช้ประโยชน์ได้ (x ̅= 3.64) ข้อที่

10 หน้าแรกและชื่อเรื่องน่าสนใจ(x ̅ = 3.46)ข้อที่1  ความสมดุลของภาพและตัวอักษร 

(x ̅= 3.37)ข้อที่6 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับชิ้นงาน (x ̅=3.36)ข้อที่8 

แบบทดสอบสอดคล้องกับบทเรียน(x ̅=3.28)ข้อที่2 ความพึ่งพอใจในชิ้นงาน(x ̅=3.25)

ข้อที่7 และ รูปแบบมีความเหมาสมของโครงสร้างที่ใช้ได้ (x ̅=2.89)ข้อที่4 ตามล าดับ 
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บทที่ 5 
สรุปผลของโครงงานอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การสร้างราวตากผ้าอัจฉริยะ สรุปผลของโครงงานอภิปายผลและข้อเสนอดังนี้ 
5.1 ผลการการด าเนินการ 
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 

 5.1 ผลการการด าเนินการ 
      5.1.1จากการท าการด าเนินโครงการเสร็จิ้นและท าการทดลองและทดสอบการใช้งานพบว่า                  
      สามารถใช้ได้จริง 
      5.1.2 จากการสร้างอุปกรณ์แปลงไฟชิ้นนี้ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าจะสามารถเป็นอุปกรณ์ท่ี                 
      ช่วยใน การสะดวกสะบาย ให้กับทุกๆคน ท่ีมีความสนใจในโครงนี้ 
  
 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 5.2.1.ในการด าเนินมักจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดท าโครงการ 
 5.2.2.อาจมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ 
 5.2.3อาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องเวลาการงาน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
5.3.1 ควรใช้ในยามจ าเป็นเท่านั่น เพราะการใช้ทุกๆวันหรือบ่อยเกินไปแบตเตอรี่เดิมอาจ
เสื่อมได้ 
5.3.2.หากผู้ใช้ต้องการท าอุปกรณืชิ้นนี้ควรหาอินเวอร์เตอร์รุ่นอื่นท่ีดีกว่านี้ 
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บรรณานุกรม 
 
การค านวณว่าแบตเตอรี่ใช้ได้นานกี่ชั่วโมง   https://www.perfectthai.net/  

(วัน เดือน ปี ท่ีลง) 
 
การประมาณค่าความสูญเสียพลังงานไฟฟ้ามอเตอร์  www.thailandindustry.com 

เครื่องยืดอายุแบตหรือฟื้นฟูแบต https://www.technology2029.com/Battery 
 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.thailandindustry.com/
http://www.thailandindustry.com/
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ภาคผนวก ก 
 
 

ภาคผนวก ก. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 

ภาคผนวก ก. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

1 ตู้เหล็ก 1ใบ 450บาท/ใบ 450บาท 
2 เครื่องวัด 2ตัว 350บาท/ตัว 700บาท 
3 อินเวอร์เตอร์ 1ตัว 1000บาท/ตัว 1000บาท 
4 สวิตช์ ON - OFF 2ตัว 50บาท/ตัว 100บาท 
5 เหล็กรัดท่อ 1ม้วน 150บาท/ม้วน 150บาท 
6 เต้ารับพร้อมกับหน้ากันน้ า 2ชุด 600/ชุด 1200/บท 
7 สายไฟ 2.5 1ม้วน 300บาท/ม้วน 300บาท 
8 ตัวฟ้ืนฟูแบตเตอรี่ 1ตัว 500บาท/ตัว 500บาท 

 รวมท้ังสิ้นท้ังหมดสี่พันสี่ร้อยบาท 4,400 บาท 
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ภาคผนวก ข. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 

 
ภาคผนวก ข. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 
1.สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ท่ีต้องการใช้ไฟฟ้า 
2.สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมนันทนาการได้ 
3.สามารถน าไปใช้และพกพาได้สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 21 แสดงลักษณะของการใช้อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า 
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ภาคผนวก ค.ประวัติผู้วิจัย 
 
 

ภาคผนวก ค.ประวัติผู้วิจัย 
 
ผู้วิจัยคนที่ 1 
นายวัชรากร  สว่างอารมณ์ 6121040053 
ระดับการศึกษาก าลังศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช. 3/3 
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนพัทลุง 
เกิดวันที่ 6 มีนาคม 2546 
ที่อยู่ 209 / 93 หมู่3 ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 
ผู้วิจัยคนที่ 2 
นายวัชรากร  สว่างอารมณ์ 6121040053 
ระดับการศึกษาก าลังศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช. 3/3 
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนพัทลุง 
เกิดวันที่ 6 มีนาคม 2546 
ที่อยู่ 209 / 93 หมู่3 ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 

 


