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บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 โดยโครงการนี้ได้เริ่มจากการที่มีแนวคิดว่า หากเรามีไม่มีเครื่องแช่หรืออุปกรณ์ท า  

ความเย็น เราสามารถท าอุปกรณ์ชุดความเย็นนี้ได้หรือไม่โดยที่สามารถน าสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้จริง   

และเราควรจะมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานในราคาท่ีไม่แพงมากนัก ราคาที่สามารถจับต้องได้ในราคาของนักศึกษา 

โดยเราน าแนวคิดนี้ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สาธิต  วรรณสุทธิ์ โดยทางอาจารย์ได้น าแนวคิดนี้ไป

ไตรตรองจากประสบการณ์ของทางอาจารย์ที่ปรึกษาเอง และวิเคราะห์ออกมาและแนะน าเราไว้ควรจะท า

อย่างไรโปรเจ็คถึงจะสมบูรณ์ 

 

 

วัตถุประสงค์ของการทาโครงการ 

 โดยวัตถุประสงค์นั้นก็เพ่ือที่จะเครื่องแช่เองโดยที่ใช้วัสดุในราคาที่เราสามารถท าได้เอง 

และสามารถพกพาไปมาได้ในระยะทางไกลโดยขอเพียงแค่มีไฟฟ้าให้เราได้มีไฟเข้าไปในอุปกรณ์และรอเวลา

เพียงเท่านั้น แต่หากบาง 

 

ขอบเขตการท าโครงการ  

                 ขอบเขตของโปรเจ็คนี้ได้  เริ่มท าตั้งแตว่ันที่  20 ธ.ค. 2563 โดยของต่างๆที่เริ่มน ามาประกอบ

แล้วกันเป็นชิ้นเป็น เริ่มติดตั้งวันที่ 15 ม.ก. 2564 และน ามาทดสอบกรท างานในวันที่ 20 ก.พ. 2564    
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ค าจ ากัดความที่ใช้ในการท าโครงการ  

แผ่นเพวเทียร์ท าความเย็น                   หมายถึง  แผ่นเพวเทียร์ (Peltier) เป็นอุปกรณ์ท าความเย็นชิ้นเล็กๆ                              
                                                              ที่คุณสามารถพกไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกง   
                                                              ข้อดีของมันคือมันสามารถท าความเย็นได้โดยไม่ส่งเสียง                
                                                              ดังรบกวน ซึ่งต่างกับเครื่องปรับอากาศท่ัวไปที่ส่งเสียงดัง  
                                                              เวลาท างาน แผ่นเพวเทียร์เป็นที่นิยมชมชอบของเหล่านัก  
                                                              ประดษิฐ์จากทั่วทุกมุมโลกที่พยายามจะน าเอาเจ้าแผ่นเพว 
                                                              เทียร์นีไ้ปสร้างเป็นเครื่องปรับอากาศอย่างง่ายรวมทั้ง 
                                                              ตู้เย็นอย่างง่าย เมื่อผู้อ่านค้นค าว่า peltier cooler ใน 
                                                              เว็บไซต์ youtube ก็จะพบกับคลิปวิดีโอจ านวนมหาศาล 
                                                              ที่อธิบายวิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์ท าความเย็นเหล่านี้ จาก  
                                                              ความสามารถท าความเย็นของแผ่นเพวเทียร์  นี้เอง นัก  
                                                              ประดษิฐ์ DIY ชาวไทยหลายท่านจึงนิยมเรียกแผ่นเพว  
                                                              เทียร์นีว้่า แผ่นท าความเย็น  แผ่นเพวเทียร์จะท าความ  
                                                              เย็นไดก้็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอกเหมือนกันกับ 
                                                              เครื่องปรับอากาศท่ัวไป กระแสไฟฟ้าจากภายนอกท่ีไหล 
                                                              ผ่านแผ่นเพวเทียร์จะมีผลท าให้ด้านหนึ่งของแผ่นเพวเทียร์ 
                                                              สามารถดูดความร้อน (heat absorbed) เพ่ือน าความ 
                                                              ร้อนไปทิ้ง (heat rejected) ที่ด้านตรงข้ามได้ ผลที่ 
                                                              ตามมาคือด้านที่ดูดความร้อนจะมีอุณหภูมิลดลง แต่ด้านที่ 
                                                              น าความร้อนไปทิ้งจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นดังแสดงในรูป         
                                                              ด้านล่าง ข้อควรระวังในการใช้แผ่นเพวเทียร์เพื่อท าความ 
                                                              เย็นคือ จะต้องมีการระบายความร้อนของด้านที่ร้อนอยู่ 
                                                               ตลอดเวลาเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของพลังงาน 
                                                               ความร้อนซึ่งอาจจะท าให้แผ่นเพวเทียร์เสียหายได้ ดังนั้น  
                                                               แผ่นเพวเทียร์จึงต้องมี heat sink หรือตัวระบายความ   
                                                               ร้อนเป็นอุปกรณ์เสริมที่ขาดไม่ได้เสมอ                                                                                                        
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แบตเตอรี่                                       หมายถึง อุปกรณ์ให้พลังงานส าหรับไฟฉาย โทรศัพท์ รถยนต์                                                                                                                                     
    เป็นต้น ภายในประกอบด้วยกลุ่มของเซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่  
                                                             ๒ เซลลข์ึ้นไป ซึ่งต่อรวมกันอยู่แบบอนุกรม แบบขนาน                                  
                                    หรือทั้งสองแบบ ซึ่งแต่ละเซลล์ไฟฟ้าสามารถแปลง                                                                                     
                                     พลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ 

ไฟฟ้กระแสตรง                         หมายถึง เป็นไฟฟ้ากระแสที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า             
                                                              ไปในทิศทางเดียวกนัเป็นวงจร 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) 

 
โวลต์ ( V )                                       หมายถึง โวลต์คือหน่วยที่ใช้เรียกเพ่ือบอกขนาดของแรงดันไฟฟ้า         

                 ในบ้าน เช่น 220 V 
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เเอมเเปร์ ( A )                                  หมายถึง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า แอมป์ (สัญลักษณ์ : A) เป็นหน่วย    
                                                      วัดกระแสไฟฟ้า หรือปริมาณของประจุไฟฟ้าต่อวินาที  

                            แอมแปร์เป็นหน่วยฐานเอสไอ  
                               ต้ังชื่อตามอ็องเดร-มารี อ็องแปร์  

                                                              นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส หนึ่งในผู้ค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

                                       โดยที่สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการชิ้นนี้คือ สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ที่ต้องการมีตู้เย็นขนาดที่สามารถพกพาไปใหนมาใหนได้ โดยที่มีไฟพร้อมในการน าไฟ

มาใช้ในการท างานของตู้เย็น โดยกลุ่มคนท่ีต้องการใช้ตู้เย็นนั้นไม่ได้เจาะจงกลุ่มเฉพาะ ตู้เย็นขนาดมินินี้

สามารถท าได้องไม่ยาก และวัสดุก็หาได้ไม่ยากส าหรับการใช้งานก็ตามชื่อ และยังสามารถน าไปต่อยอดได้

เปลี่ยนอุปกรณ์จากของเดิมที่ทางเราได้ใช้ตามควมเห็นชอบของผู้ใช้ 
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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 

 
 
 
 
 
 



14 
 

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

อย่างไรก็ตามเมือ่พิจารณาทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว 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 % 
 

 

 



16 
 

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 
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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 

Energy Losses = 8760 Hours x 72 kW = 630,720 kWh 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
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 

 

 



22 
 

 สว่านมือ /  สว่านขันมอื         วิธีกรตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ 

สว่านมอืสามารถตรวจสอบคณุภาพได้ด้วยใช้

งานก่อนและสังเกตุจากรอบการหมุนของสว่านหรือสังเกตุ

เสียงก็ได้เต่หากเสียงเตกต่างอย่างชัดเจนจนสังเกตุความ

ผิดปกติได้ สว่านนั้นมีหลายจุดท่ีเกิดการเสียหายเพระเป็น

อุปกรณ์ท่ีใช้งนได้หลายด้าน เต่หากมีแค่เคร่ีองเดียวและใช้

งานหลากหลายตัวส่วนหัวจะสึกหรอก่อนส่วนอื่นๆ ส่วนอื่นๆ

และการซ่อมแซมก็ค่อนข้างยากเพราะต้องถอดออกไปเทียบกับท่ีร้านขายอะไหล่เพื่อมาซ้อมใน

กรณีท่ีรอบการหมุนตก เป็นสาเหตุมาจากแปรงถ่านท่ีอาจหมดวิธีแก้ไขก็เพียงถอดไปเทียบท่ีร้าน

และน ากลับมาเปลี่ยน  

 

 

 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 และมีของตรงกับความตอ้งการของ                
ที่ประสทิธิภาพทีสุ่ดแต่ด้วยข้อจ ากัดที่ว่า จังหวดัชลบุรีเป็นจังหวัดที่ใหญ่และมีรา้นขาย
อุปกรณ์ประเภทนี้อยู่มาก ทางเราเลยไม่อาจหาตัวที่ดีกว่านี้ได้ด้วยข้อจ ากัด              
ของบประมาณเช่นกัน และของที่คณุภาพดี ก็ยงัหายากมากในท้องตลาดเช่นกัน 

 โดยรวมเล้วโปรเจ็คชิ้นนีจ้ึงถูกประเมิณมาพิเศษในหลายๆด้านใน
งบประมาณที่จ ากัดด้วยคุณภาพที่เหมาะด้วยเชน่กัน 

 

การจัดท าโครงการ 

 
ขั้นตอนที่ 1  ตัดโฟมเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อท าเป็นพื้นที่ท าความเย็น 

  

  

ภาพที่ 3 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 1 
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ขั้นตอนที่ 2  ตัดช่องส าหรับยื่นใบพัดลมเพื่อดึงความเย็นเข้ามา 

  

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  ติดตั้งชุดคิดของเเผ่นเพลเทียร์ ติดตั้งสวิชชิ่งพาวเวอร์ซัพพราย  

ต่อวงจร เเบ่งสายเป็นสองเเบบ เเบ่งสายเป็นสองเเบบ ติดตั้งสวิชตัดวงจรที่วงจร

ส าหรับไฟรถยนต์เพื่อป้องกันไฟย้อน หุ้มด้านในพื้นที่ท าความเย็นที่เป็นโฟมด้วย

เเผ่นฟอยเพื่อกักเก็บความเย็นได้ดียิ่งขึ้น  ใช้เเลคซีนหุ้มบริเวนฝาปิดที่เป็นผ้า

ด้านในเพื่อป้องกันความชื้น วางซิลิก้าเจลเพื่อใช้ดูดซัพความชื้นด้านใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ภาพที่ 10 ขั้นตอนกรท างาน ขั้น 3 

ภาพที่ 11 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 ผลความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อความความ
พึงพอใจ 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 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ใช้ 
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      จากตารางที่ 4.2 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้ เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัย
ที่มีผลต่อความความพึงพอใจของ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา ราย
ข้อ พบว่า โดยผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มี
ผลต่อความความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 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 

 

การสร้างตู้เย็น สรุปผลของโครงงานอภิปายผลและข้อเสนอดังนี้ 
5.1 ผลการการด าเนินการ 
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 

 5.1 ผลการการด าเนินการ 
      5.1.1จากการท าการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นและท าการทดลองและทดสอบการใช้งานพบว่า                  
      สามารถใช้ได้จริง 
      5.1.2 จากการสร้างอุปกรณ์ตู้มินินี้ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าจะสามารถเป็นอุปกรณ์ท่ี                 
      ช่วยใน การสะดวกสะบาย ให้กับทุกๆคน ท่ีมีความสนใจในโครงนี้ 
  
 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 5.2.1.ในการด าเนินมักจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดท าโครงการ 
 5.2.2.อาจมีปัญหาเรื่องความจุ 
 5.2.3อาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องการมีแบตเตอรี่ในตัว 
 

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
5.3.1 ใช้ในการแช่ท่ีจ าเป็นหรือพกพาไปใช้ในสถานท่ี ท่ีมีไฟ 220V  
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บรรณานุกรม 
 
ร้านท่ีจ าหน่ายเพาเวอร์ซัพพราย :  https://www.perfectthai.net/  

(วัน เดือน ปี ท่ีลง) 
 

 ชุดคิดเพลเทีย : www.thailandindustry.com 

ร้านจ าหน่าย ชุดสายไฟ เเลคซีน ซิลิก้าเจล 
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 ชุดคิดเพลเทีย 1ใบ 700บาท/ใบ 700บาท 
2 เพาเวอร์ซัพพราย 1ตัว 200บาท/ตัว 200บาท 
3 ตระกร้า 1ตัว 300บาท/ตัว 300บาท 
4 ชุดสายไฟ 1ตัว 100บาท/ตัว 100บาท 
5 เเลคซีน 1ม้วน 150บาท/ม้วน 150บาท 
6 ซิลิก้าเจล 1ชุด 50/ชุด 50/บท 

 รวมท้ังสิ้นท้ังหมดหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน 1,500บาท  
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ภาคผนวก ข. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 

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

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 แสดงลักษณะของการใช้อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า 
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ภาคผนวก ค.ประวัติผู้วิจัย 
 

ภาคผนวก ค.ประวัติผู้วิจัย 
 
ผู้วิจัยคนที่ 1 
นายนัฐพล  งวนสันเทียะ 6121040044 
ระดับการศึกษาก าลังศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช. 3/3 
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนระยองวิทยาคม 
เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 
ที่อยู่ 122/10 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
 
ผู้วิจัยคนที่ 2 
นายเตชิต  สาธุชาติ 6121040045 
ระดับการศึกษาก าลังศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช. 3/3 
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนพัทลุง 
เกิดวันที่ 6 มีนาคม 2546 
ที่อยู่ 209 / 93 หมู่3 ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 
ผู้วิจัยคนที่ 3 
นายวีรภทัร  ประยูรญาติ 6121040054 
ระดับการศึกษาก าลังศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ปวช. 3/3 
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 
เกิดวันที่ 19 เมษายน 2546 
ที่อยู่ 216 ม.7  ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
 

 


