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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของกำรประเมิน
พลังงานหลักที่มนุษย์ใช้เป็นสิ่งอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวันคือ พลังงาน
ปิโตรเลียม โดยเฉพาะพลังงานจากน้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ามันเป็นจานวน
มาก แต่ปริมาณน้ามันมีจานวนจากัดทาให้ราคาน้ามันดิบสูงขึ้นมาก และคาดการณ์ว่าอาจจะทะลุเลย
บาร์เรลละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกาได้ นอกจากนี้ปริมาณการใช้อาจจะไม่เกิน 40 ปี ดังนั้นจึงจาเป็น
จะต้องมีการกระตุ้นการคิดขึ้น พัฒนารูปแบบของพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆ ขึ้นมาทดแทน โดยเฉพาะ
เชื้อเพลิงทดแทนซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีการนาทดแทนใช้เป็นเชื้อเพลิงจากก๊าซชีวภาพ (Bioglass Fuel)
น้ามันแก๊ส โซฮอลล์ น้ามัน ไบโอดีเซล จากตัวเลขสถิติจากกรมพัฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุรักษ์
พลั งงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทยมีความต้องการใช้น้ามันดีเซลถึง 28,201 ล้ านลิ ต ร
ดังนั้นเราสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้น้ามันพืชในการผลิตไบโอดีเซลแล้ว จะมีผลต่อการ
รักษาเงินตราของประเทศ สร้างความมั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของประเทศ ช่วย
สร้ างตลาดที่ มั่ น คงให้ กั บ ผลผลิ ต ทางการเกษตรอี ก ด้ ว ยนอกจากนี้ ก ารน าเอาพลั งงานทดแทน
โดยเฉพาะพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ , น้า, ลม จะช่วยป้องกัน
การเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะเป็นแนวทางในการรณรงค์ช่วยกันรักษาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย
ตามที่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้บริการทางวิชาการเป็น
เวลาต่อเนื่อง พบว่า ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นในการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ และการ
สูญเสียพลังงานโดยใช่เหตุ ดังนั้นโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการ “การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ไฟฟ้ าและพลั งงานทดแทนกับ วิส าหกิ จชุ มชนท้ องถิ่น ” ให้ แก่ ชุม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วาม
เข้มแข็งและมีคุณ ภาพชีวิตความเป็ นอยู่ที่ ดีขึ้น และสิ่ งส าคัญ จะต้องมี ความรู้ทางด้านการพัฒ นา
เทคโนโลยีด้านไฟฟ้าและพลังงานทดแทน และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกกับชุมชน
เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ให้อยู่ คู่ชุมชนและ
ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น
2. เพือ่ สร้างเครือข่ายและจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน
ทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น
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3. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการนาความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปช่วยเหลือชุมชน
ท้องถิ่นทางด้าน เทคโนโลยี ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน และมีจิตอาสาในการให้บริการแก่
สังคม
4. มีการติดตามรายงานประเมินผลการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน
ทดแทนสู่ชุมชนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
1. เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน
ทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมรับการ
อบรม
2. ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดอบรมบริการวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
3. เพื่อศึกษาปัญหาในการดาเนินโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการวิชาการ
ในครั้งต่อไป
ขอบเขตของกำรประเมิน
การประเมินโครงการครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินโดยการปฏิบัติและตอบแบบสอบถามใน
ประเด็ น ความรู้ ความเข้าใจการ เรื่อง “การประยุ กต์ใช้เทคโนโลยี ไฟฟ้ าและพลั งงานทดแทนกั บ
วิส าหกิจ ชุมชนท้องถิ่น และน าไปประยุกต์ใช้ กับครัวเรือน ชุมชนท้องถิ่น หรือประกอบอาชีพ ของ
ตนเองได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสมของผู้ เข้ า ร่ ว มรั บ การอบรม ความรู้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเกี่ ย วการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนกับวิส าหกิจชุมชนท้องถิ่นของผู้เข้าร่วมรับการอบรม,
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดอบรมบริการวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
พลั งงานทดแทนกับ วิส าหกิจ ชุม ชนท้องถิ่น และเพื่ อศึก ษาปัญ หาในการดาเนิ น โครงการเพื่อ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาการบริการวิชาการในครั้งต่อไป โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมรับการ
อบรมซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่ น กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น และ
ประชาชนที่สนใจในตาบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 30 คน ดาเนินการประเมินระหว่าง
วันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2558
นิยำมศัพท์เฉพำะ
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หมายถึง การอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนกับ วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
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กำรประยุกต์ หมายถึง การนาบางสิ่งมาใช้ประโยชน์ โดยปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวะที่
เฉพาะเจาะจง
พลังงำนไฟฟ้ำ หมายถึง เป็นพลังงานที่เปลี่ยนมาจากพลังงานรูปอื่น ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่จากการ
เหนี่ยวนาของอิเล็กตรอนผ่านตัวนาไฟฟ้า โดยอิเล็กตรอนเคลื่อนจากขั้วลบที่จ่ายอิเล็กตรอนไปสู่
ขั้วบวกที่รับอิเล็กตรอน (ขั้วลบไปหาขั้วบวก) ทาให้เกิดพลังงานไฟฟ้าเป็นกระแสสมมุติเคลื่อนสวนทาง
กับอิเล็กตรอนจากขั้วบวกไปขั้วลบ
พลังงำนทดแทน หรือ พลังงานทางเลือก คือพลังงานที่กาลังจะถูกนามาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิม
หรือเป็นพลังงานที่เป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
เซลล์แสงอำทิตย์ หรือ โซลำร์เซลล์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทาหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็น
พลังงานไฟฟ้า
ประโยชน์ที่คำดว่ำได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้นาไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ชุชนท้องถิ่น หรือ
การประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นมีคุณภาพ มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และได้รับการพัฒนาในด้านพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น
4. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมบริการวิชาการเรื่อง “การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
5. ได้แนวทางในการพัฒนาการบริการวิชาการในครั้งต่อไป
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บทที่ 2
เอกสำรและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ผู้ประเมินได้ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่
ใช้ในการประเมิน ดังนี้
1. จังหวัดกาแพงเพชร
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
3. แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน
4. แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองกาแพงเพชร
อาเภอไทรงาม อาเภอคลองลาน อาเภอขาณุวรลักษบุรี อาเภอคลองขลุง อาเภอพรานกระต่าย
อาเภอลานกระบือ อาเภอทรายทองวัฒนา อาเภอปางศิลาทอง อาเภอกิ่งบึงสามัคคี อาเภอกิ่งโกสัมพี
นคร โดยในอาเภอเมืองมีการแบ่งเขตการปกครองโดยมีตาบลไตรตรึงษ์เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งประกอบไป
ด้วย 2,792 หลังคาเรือน ประชาการ 11,183 คน เป็นผู้สูงอายุ 1,280 คน และเด็กแรกเกิดถึง 6ปี
จานวน 1,230 คน
2. แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชน
ความหมายของการพัฒนาชุมชนดันแฮน(Dunham, 1985, p. 3 อางถึงในวัฒน ศิริไพบูลย,
2549) กล่ าวว่า “การพัฒ นาชุมชน คือ การร่วมกาลั งดาเนินการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู ของ
ชุมชนใหชุมชนมีความเปนปกแผนและดาเนินงานไปในแนวทางที่ตนตองการ การทางานพัฒนาชุมชน
ในขั้ น แรกจะตองอาศั ย ความร่ ว มกาลั งของราษฎรในชุ ม ชนนั้ น ในการชวยตั ว เองและรวมมื อ กั น
ดาเนิ น งานแตมั กจะไดรั บ ความชวยเหลื อ ทางดานวิช าการดวยจากหนวยราชการหรือ องคการ
อาสาสมัครอื่นองคการบริหารวิเทศกิจ (ICA) ของสหรัฐอเมริกา หรือ AID ในปจจุบันไดใหคาจากัด
ความไว ดังนี้ “การพัฒนาชุมชนเปนกรรมวิธี(Process) แห่งการกระทาทางสังคมซึ่งราษฎรในชุมชน
นั้ น ๆรวมกัน จัดวางแผนและลงมือปฏิบัติการตามแผนเอง แผนดังกล่ าวจะกาหนดวากลุ มของตน
และแตบุคคลมีความตองการอยางไร และมีปญหารวมกันอะไรบางแลวจัดทาแผนการของกลุ มและ
ของแตละกลุมเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการและสามารถแกไขปญหาเหลานั้น โดยพยายามใชทรัพยากร
ที่มีอยูในชุมชนนั้นใหมากที่สุดและถาจาเปนอาจจะขอความชวยเหลือทั้งดานบริการและวัสดุจาก องค
การรัฐบาลและมิใชของรัฐบาลได”
ที่ประชุมผูเชี่ยวชาญ ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ เมื่อ พ.ศ. 2491 ไดใหความหมายของ“การ
พัฒนาชุมชน” ไววา “การพัฒนาชุมชนเปนขบวนการ(Movement) ที่มุ งสงเสริมความเปนอยูของ
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ประชาชนใหดี ขึ้ น โดยการรวมมื อ อยางจริ งจั งของประชาชนและควรจะเปนความคิ ด ริ เริ่ ม ของ
ประชาชนเองดวยกันแตถ้ประชาชนไมรู้จักริเริ่มก็ใหใชเทคนิคกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อ
ใหกระบวนการนี้ไดรับการตอบสนองจากประชาชนดวยความกระตือรือรนอยางจริงจัง”
สวนคานิยาม“การพัฒนาชุมชน” ซึ่งองคการสหประชาชาติยึดถือเปนมาตรฐานอยูมี ดังนี้คือ
“การพัฒนาชุมชนเปนขบวนการซึ่งดาเนินไปดวยความรวมกาลังของราษฎรเองกับเจาหนาที่รัฐบาล
เพื่อปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนนั้นๆ ใหเจริญยิ่งขึ้นและผสมผสานชุมชน
เหลานั้นเขาเปนชีวิตของชาติและเพื่อราษฎรสามารถอุทิศตนเองเพื่อความกาวหนาของประเทศชาติได
อยางเต็มที่”
พัฒ น บุ ณ ยรัตพั น ธุ , 2515 (อ างใน วัฒ น ศิ ริไพบูล ย, 2549) ไดใหความหมายของการ
พัฒนาชุมชนไวดังนี้คือ“การพัฒนาชุมชน หมายถึง ขบวนการอยางหนึ่งที่ร ัฐบาลนามาใชเพื่อเปนกา
รกระตุนเตือนยั่วยุ และสงเสริมประชาชนใหเกิดความคิดริเริ่มขึ้นและเขารวมมือในการปรับปรุงความ
เปนอยูของตนเองและสงเสริมทองถิ่นใหเจริญกาวหนาทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย”
สรุปไดว่าการรวมมือกันในการดาเนินการปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนใหชุมชนมี
ความเปนปกแผนและดาเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมชุมชน
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน
3.แนวคิดพื้นฐำนของกำรพัฒนำชุมชน
แนวคิ ด พื้ น ฐานของการพั ฒ นาชุม ชน จีรพรรณ กาญจนจิต รา(วัฒ น ศิ ริไพบู ล ย, 2549)
กลาววาการพัฒนาชุมชนมีแนวคิดมูลฐานอยู 3 ประการ คือ
1. การชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือเพื่อใหสามารถชวยตนเองได(Self - Help and
Self - Help) ประชาชนในทองถิ่นจะตองชวยตัวเองในรูปของแรงงาน วัสดุ และทรัพยสินเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น ของตน หากเกินความสามารถรัฐบาลจึงจะใหการสนับสนุนตามควบการชวยเหลือตัวเอง
หมายถึง ราษฎรสามารถเขารวมปฏิบัติงานที่ เปนประโยชนตอชุมชนสามารถ เขาแกไขขอขัดของสวน
รวมของชุ ม ชน ฉะนั้ น จึ งเปนการระดมสรรพก าลั งทั้ งปวงของชุ ม ชนไมว่ าจะเปนก าลั งคน หรื อ
ทรัพยากรธรรมชาติเขาสูการปฏิบัติงานอยางไรก็ตามสรรพกาลังดังกลาวนี้ อาจมีขอจากัดอยู บาง
ประการดานคุณวุฒิประสบการณ ความสามารถและกาลังงบประมาณ เปนตน ความชวยเหลือจาก
ภายนอกจึงยังมีความจาเปนที่ จะเขามาแกสถานการณในระยะนี้ โดยมีวัตถุประสงคว่าจะชวยเหลือให
ราษฎรสามารถชวยเหลือตัวเองไปตลอดรอดฝง
2. การพัฒ นาชุมชนเปนการพัฒ นาแบบเบ็ดเสร็จ (Holistic Program) มีความหมายวาป
ญหาชุมชนหรือของประเทศไมอาจแกไขไดโดยวิธ ีใดวิธีห นึ่งหรือโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
โดยเฉพาะเทานั้ น แตจะตองเปนการประสานปฏิ บั ติ ข องหนวยงานที่ เกี่ ย วของและเปนการ
ประสานงานของวิธีการหลายวิธีการและหลายดานหากเราศึกษาปญหาของชุมชนอยางละเอียดจะ
พบวาปญหาของชุ ม ชนนั้ น มี ต นตอเกิ ด จากแหลงตางๆหรือ มี ส าเหตุ ห ลายประการฉะนั้ น จึ งตอง
ดาเนินการดวยวิธีตางๆ ดานตางๆ พรอมกันไป เชน การยกระดับการครองชีพของชาวบานจะตองมี
การพัฒนาทางดานทักษะ การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดยอย การวางแผนครอบครัวและอื่นๆเปนตน
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การกาหนดวิธีการแกปญหาของชุมชนจึงตองหยิบยกปญหาของชุมชนมาพิจารณาอยางละเอียดและต
องระลึกวาปญหาหนึ่ งจะเกี่ยวพันหรือกระทบกระเทือนไปอีกปญหาอื่นหรือหลายปญหาอยู่เสมอ
ฉะนั้นโครงการที่จะตอสูกับปญหาจึงถูกกาหนดใหสามารถเผชิญหนากับปญหาตางๆ ไดหลายปญหา
หรือปญหาหนึ่งอาจจะตองมีโครงการเขาตอสูหลายโครงการ
3. การพัฒนาชุมชนเปนการดาเนินงานที่เริ่มจากทองถิ่นชนบท โดยมีวัตถุประสงคที่สอดคล
องกับนโยบายพัฒนาประเทศ(The Mainstream of National Development) วัตถุประสงคที่สอด
คลองกับนโยบายพัฒนาประเทศมิได หมายความวา นโยบายชาติ เปนผูกาหนดนโยบายทองถิ่นแตมี
ความหมายวากิจ กรรมในทองถิ่น จะไดรับการสนับสนุนใหเปนกาลั งสาคัญ ในการสนับสนุนค้าจุน
นโยบายชาติ การสนับสนุนที่ ไดรับนี้ ก็คือการสนับสนุนจากรัฐบาลในดานวัสดุกาลังคนฉะนั้นการ
ดาเนินงานของทองถิ่นใดเปนไปโดยเอกเทศปราศจากเปาหมายที่สอดคลองกับนโยบายยอมจะไมได
รับการสนับสนุนจากรัฐเทาที่ควร
4. แนวคิดเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้ำและพลังงำนทดแทน
ประวัติควำมเป็นมำของเซลล์แสงอำทิตย์
ปรากฏการณ์ของโฟโตโวลตาอิกถูกแสดงให้เห็นถึงด้วยการทดลองเป็นครั้งแรกโดยนัก
ฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสชื่อ A.E. Becquerel ในปี 1839 ตอนอายุ 19 เขาทาการทดลองในห้องปฏิบัติการ
ของพ่ อ ของเขา เขาได้ ส ร้ างเซลล์ แสงอาทิ ต ย์ เป็ น ตั ว แรกของโลก ต่ อ มา Willoughby Smith ได้
อธิบาย"ผลของแสงบนซีลีเนียมระหว่างเดินทางของกระแสไฟฟ้า "เป็นครั้งแรกในบทความชิ้นหนึ่งที่
ได้รั บ การตี พิ ม พ์ ในฉบั บ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 1873 เรื่อ งธรรมชาติ อย่ างไรก็ ต ามมั น ไม่ มี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น
จนกระทั่งปี 1883 เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทาด้วย solid state ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Charles
Fritts ผู้เคลื อบสารกึ่งตัวน าซีลี เนี ยมด้ว ยชั้นที่บ างมากๆของทองเพื่อทาให้ เป็นทางเชื่อม(อังกฤษ:
junction) อุ ป กรณ์ นี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประมาณ 1% เท่ า นั้ น ในปี 1888 นั ก ฟิ สิ ก ส์ ช าวรั ส เซี ย ชื่ อ
Aleksandr Stoletov สร้างเซลล์แรกที่อยู่บนพื้นฐานของปรากฏการ์ณโฟโตโวลตาอิกด้านนอกที่ถูก
ค้นพบโดย Heinrich Hertz ก่อนหน้านี้ในปี 1887
Albert Einstein ได้อธิบายกลไกพื้นฐานของตัวกระตุ้นผู้ขนส่งที่ส่งเสริมด้วยแสง หรือผลของโฟโตโวล
ตาอิก ในปี 1905 ที่ทาให้ เขาได้รับ รางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์ ในปี 1921 ต่อมา Russell Ohl จด
สิทธิบัตรเซลล์แสงอาทิตย์ทาด้วยเซมิคอนดักเตอร์ทางเชื่อมในปี 1946 ซึ่งถูกค้นพบในขณะที่เขากาลัง
ทางานในหลายชุดของความก้าวหน้าที่จะนาไปสู่ทรานซิสเตอร์
เซลล์แสงอาทิตย์ในทางปฏิบัติตั วแรกได้รับการพัฒนาในปี 1954 ที่ Bell Laboratories โดย Daryl
Chapin, Calvin Souther Fuller และ Gerald Pearson พวกเขาใช้ ซิ ลิ ก อนจุ ด เชื่ อ ม p-n แบบ
กระจั ดกระจาย ที่ทาประสิทธิภ าพได้ถึง 6% เมื่อเทียบกับเซลล์ซีลีเนียมที่พบว่ามันยากที่จะไปถึง
0.5% นาย Les Hoffman ซึ่งเป็นซีอีโอ ของบริษัท ฮอฟแมน อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้แผนกเซมิคอนดัก
เตอร์ของเขาบุกเบิกการผลิตและการผลิตแบบจานวนมากของเซลล์แสงอาทิตย์ . จาก 1954 ถึง 1960
ฮอฟแมนได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์จาก 2% ให้เป็น 14%. ในตอนแรกเซลล์พวก
นั้นถูกพัฒนา สาหรับของเล่นและการใช้งานเล็กๆน้อยๆอื่นๆ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มีต้นทุน
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ที่ สู งมาก ในแง่ก ารเปรี ย บเที ย บ เซลล์ ที่ ผ ลิ ต 1 วัต ต์ ข องพลั งงานไฟฟ้ าด้ ว ยแสงแดดที่ ส ดใสเสี ย
ค่าใช้จ่าย ประมาณ $250 เปรียบเทียบกับ $2 ถึง $3 ต่อวัตต์ไฟฟ้าจากโรงงานถ่านหิน
อาจจะเป็นเพราะความสาเร็จที่ทาโดยฮอฟแมนอิเล็กทรอนิกส์ เซลล์แสงอาทิตย์ถูกนาออกจากความ
สับสนโดยข้อเสนอแนะให้นาพวกมันไปใช้กับดาวเทียม Vanguard I ที่เปิดตัวใน ปี 1958 ในแผนเดิม
ดาวเทียมจะได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่เท่านั้น และเป็นไปตามแผนในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่แผนนี้จะ
ถูกพับลงไป โดยการเพิ่มเซลล์ที่ด้านนอกของตัวยาน เวลาสาหรับภารกิจอาจจะถูกขยายออกไปโดยไม่
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ กั บ ตั ว ยานอวกาศหรื อ ระบบพลั ง งานของมั น ในปี 1959 ประเทศ
สหรัฐอเมริกาส่งยาน Explorer 6. มันใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่คล้ายกับปีก ซึ่งกลายเป็น
คุณสมบัติทั่วไปในดาวเทียมในอนาคต อาร์เรย์เหล่านี้ประกอบด้วย 9600 ชุดของเซลล์แสงอาทิตย์
ของฮอฟแมน มีความสงสัยในทางลบบางอย่างในตอนแรก แต่ในทางปฏิบัติ เซลล์พิสูจน์แล้วว่าเป็น
ความสาเร็จอย่างมาก และเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับการออกแบบ อย่างรวดเร็วในดาวเทียมใหม่ๆ ที่โดด
เด่นก็คือที่เทลสตาร์ของเบลล์
การปรับปรุงเป็นไปอย่างเชื่องช้าในอีกสองทศวรรษต่อมา และการใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นการใช้ใน
การใช้ในงานอวกาศเท่านั้น ในที่ซึ่งอัตราส่วนระหว่างพลังงานกับน้าหนักของเซลล์เหล่านี้จะสูงกว่า
เทคโนโลยีที่แข่งขันกันอยู่ใดๆ อย่างไรก็ตาม ความสาเร็จนี้ยังเป็นเหตุผลสาหรับความคืบหน้าที่ช้าอีก
ด้วยเนื่องจากผู้ใช้ในอวกาศก็เต็มใจที่จะจ่ายเท่าไรก็ได้สาหรับเซลล์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ ไม่มีเหตุผลอะร
ที่จะลงทุนในการแก้ปัญหาให้ต้นทุนต่าลงถ้าจะเป็นการลดประสิทธิภาพ แทนที่จะทาอย่างนั้น ราคา
ของเซลล์จะถูกกาหนดอย่างมากโดยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เนื่องจากพวกเขาย้ายไปทาวงจร
รวมในปี 1960 ได้นาไปสู่ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ในราคาที่ต่ากว่า ในขณะที่ราคาของ
วงจรรวมลดลง ราคาของเซลล์ที่เกิดขึ้นก็ลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบเหล่านี้ถูกจากัดลง
และในปี 1971 ต้นทุนของเซลล์ประมาณว่าได้ลดลงเหลือ $100 ต่อวัตต์
กำรประยุกต์ใช้
เซลล์แสงอาทิตย์มักจะมีการเชื่อมต่อและห่อหุ้มด้วยระบบไฟฟ้าเป็นโมดูล โมดูลนี้มักจะมี
แผ่น กระจกด้านหน้า (หันหาดวงอาทิตย์ ) ช่วยให้แสงผ่านในขณะที่มันปกป้องเวเฟอร์เซมิคอนดัก
เตอร์ จ ากรอยขีดข่ ว นและแรงกระทบอั น เนื่ องมาจากฝุ่ น ที่ พั ดมากับ ลม, ฝน, ลู กเห็ บ ฯลฯ เซลล์
แสงอาทิตย์ยังมีการเชื่อมต่อแบบอนุกรมในโมดูลเพื่อผบวกแรงดันเข้าด้วยกัน แม้ว่าการเชื่อมต่อเซลล์
แบบขนานจะให้ กระแสที่สูงขึ้น แต่ก็มีปัญหาที่ส าคัญ มากเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ผลกระทบจากเงา
สามารถทาให้แถว(ของหลายเซลล์ที่ต่ออนุกรม)ในแนวขนานที่อ่อนแอปิดตัวลดลง (สว่างน้อยกว่า)
ก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานที่สาคัญและยังทาลายแถวที่อ่อนแอนั้นด้วย อันเนื่องมาจากการให้ไบอัส
กลับหลังที่มีมากเกินไปที่ใส่ให้กับเซลล์เงาจากพันธมิตรที่ส่องสว่าง สตริงของเซลล์อนุกรมมักจะได้รับ
การจัดการอย่างเป็นอิสระและไม่ได้ถูกเชื่อมต่อแบบขนาน ยกเว้นจะเป็นวงจรขนานพิเศษ แม้ว่าโมดูล
สามารถถูกเชื่อมต่อระหว่างกันเพื่อสร้างอาร์เรย์ที่มี แรงดันไฟฟ้าดีซีสูงสุดและกาลังการผลิตกระแส
โหลดที่ต้องการโดยการใช้ MPPTs อิสระ (maximum power point trackers) ที่จะให้ทางออกที่
ดี ก ว่า ในกรณี ที่ ไม่ มี ว งจรขนาน shunt diodes สามารถน ามาใช้ เพื่ อ ลดการสู ญ เสี ยพลั งงานอั น
เนื่องมาจากการเกิดเงาในอาร์เรย์กับชุดเซลล์ที่ต่อกันอยู่แบบอนุกรม/ขนาน เพื่อให้ใช้พลังงานที่สร้าง
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โดยแสงอาทิตย์ในทางปฏิบั ติ ส่วนใหญ่ กระแสไฟฟ้ามักจะป้อนเข้ากริดไฟฟ้าโดยใช้อินเวอร์เตอร์
(ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมต่อเข้ากับกริด); ในระบบสแตนด์อะโลน, แบตเตอรี่จะถูกใช้ในการเก็บ
พลังงานที่ไม่จาเป็นต้องใช้ในตอนนั้น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถใช้ในการให้กาลังไฟหรือชาร์จ
อุปกรณ์พกพา
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ตัวหนึ่งอาจถูกแยกออกเป็น ประสิทธิภาพการสะท้อน,
ประสิทธิภาพทางอุณหพลศาสตร์ , ประสิทธิภาพในการแยกตัวขนส่งประจุและประสิทธิภาพในการ
นากระแส ประสิทธิภาพโดยรวมเป็นผลผลิตของประสิทธิภาพแต่ละตัวเหล่านี้
เซลล์แสงอาทิตย์มักจะมีเส้ น โค้งประสิทธิภ าพแรงดันไฟฟ้ าไม่อิส ระ, ค่าสั มประสิท ธิ์อุณ หภูมิและ
มุมเงา(อังกฤษ: shadow angle)
เนื่องจากความยากลาบากในการวัดพารามิเตอร์เหล่านี้โดยตรง พารามิเตอร์อื่นๆจึงถูกวัดแทนเช่น
ประสิทธิภาพทางอุณหพลศาสตร์ , ประสิทธิภาพทางควอนตัม,ประสิทธิภาพควอนตัมแบบบูรณาการ,
อัตราส่วน VOC และปัจจัยการเติม. การสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนเป็นส่วนหนึ่งของ ประสิทธิภาพ
ควอนตัมภายใต้ "ประสิทธิภาพควอนตัมภายนอก". ความเสียหายจากการรวมตัวกัน สร้างส่วนหนึ่ง
ของประสิทธิภาพควอนตัม, อัตราส่วน VOC และปัจจัยการเติม การสูญเสียจากแรงต้านทานส่วนใหญ่
มีการแบ่งประเภทภายใต้ปัจจัยเติม แต่ยังสร้างส่วนเล็กๆน้อยๆของประสิทธิภาพควอนตัม, อัตราส่วน
VOC
ปัจจัยเติมถูกกาหนดเป็นอัตราส่วนของพลังงานสูงสุดที่ได้รับจริงกับผลผลิตของแรงดันไฟฟ้า วงจรเปิด
และกระแสลัดวงจร สิ่งนี้เป็นพารามิเตอร์ที่สาคัญในการประเมินประสิทธิภาพการทางานของเซลล์
แสงอาทิตย์ รูปแบบของเซลล์แสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์จะมีปัจจัยเติม > 0.70. เซลล์ เกรด B มีปัจจัย
เติมปกติระหว่าง 0.4 ถึง 0.7. เซลล์ที่มีปัจจัยเติมที่สูงจะมีความต้านทานอนุกรมเทียบเท่าที่ต่าและมี
ความต้านทาน shunt เทียบเท่าที่สูง ดังนั้นกระแสที่น้อยกว่าที่ถูกผลิตโดยเซลล์จะถูกกระจายไปใน
ความสูญเสียภายใน
อุ ป กรณ์ ซิ ลิ ก อนผลึ ก crystalline ทางเชื่ อ ม p-n เดี่ ย วตอนนี้ จ ะเข้ าใกล้ ข้ อ จ ากั ด ทางทฤษฎี ข อง
ประสิทธิภาพทางพลังงานที่ 33.7 %, เป็นไปตามข้อสังเกตของขีดจากัดของ Shockley-Queisser ใน
ปี 1961. ในแบบสุ ด ขั้ ว ที่ มี จ านวนอนั น ต์ ข องเลเยอร์ ข้ อ จ ากั ด ที่ ส อดคล้ อ งจะเป็ น 86% โดยใช้
แสงแดดเข้มข้น
5. เอกสำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สีที่ดูดซับแสง
บทความหลัก: Dye-sensitized solar cells
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ไวต่อสี (DSSC) ทาจากวัสดุราคาถูกและไม่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อน
ในการผลิต ดังนั้นมันจึงสามารถที่จะทาในรูปแบบ DIY ได้ อาจจะอนุญาตให้ผู้เล่นในการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์ประเภทนี้ได้มากกว่าประเภทอื่นๆ ในการผลิตเป็นจานวนมาก มันควรจะมีราคาถูกอย่างมี
นัยสาคัญหรือแพงน้อยกว่าการออกแบบเซลล์โซลิดสเตทแบบเก่า DSSC สามารถออกแบบให้เป็นแผ่น
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ยืดหยุ่น และถึงแม้จะมีประสิทธิภาพการแปลงน้อยกว่าเซลล์ฟิล์มบางที่ดีที่สุดก็ตาม อัตราส่วนราคา/
ประสิทธิภาพของมันควรจะสูงพอที่จะช่วยให้พวกมันสามารถแข่งขันกับการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิง
ฟอสซิลโดยปกติ สีย้อม metalorganic รูทีเนียม (Ru ศูนย์กลาง)ถูกใช้เป็น monolayer ของวัสดุที่
ดูดซับ แสง เซลล์แสงอาทิตย์ที่ไวต่อสีขึ้นอยู่กับชั้น mesoporous ของ อนุภาคนาโน ไทเทเนียมได
ออกไซด์ เพื่อขยายพื้นที่ผิวอย่างมาก (200-300 m2/g TiO2 เมื่อเทียบกับประมาณ 10 m2/g ของ
ผลึกเดี่ยวแบน) อิเล็กตรอนที่ถูกสร้างขึ้นจากแสงจากสีย้อมดูดซับแสงถูกส่งต่อไปยัง TiO2 n-type
และโฮลจะถูกดูดซึมโดยอิเล็กโทรไลท์ในอีกด้านหนึ่งของสีย้อม วงจรจะสมบูรณ์โดยคู่รีดอกซ์ในอิเล็ก
โทรไลท์ซึ่งอาจจะเป็นของเหลวหรือของแข็งก็ได้ เซลล์ชนิดนี้จะช่วยให้การใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่น
มากยิ่งขึ้นและโดยทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตโดยการพิมพ์หน้าจอ หรือการใช้หัวฉีดอัลตร้าโซนิค
ด้วยศักยภาพส าหรั บ ค่ าใช้จ่ ายในการผลิ ตที่ ต่ากว่าที่ ใช้ ส าหรับ ผลิ ต เซลล์ แสงอาทิ ตย์จานวนมาก
อย่างไรก็ตาม สีในเซลล์เหล่านี้ยังประสบตวามลาบากจากการย่อยสลายภายใต้ความร้อนและแสง UV
และการทากล่องใส่เซลล์ถือเป็นเรื่องยากในการปิดผนึกเนื่องจากตัวทาละลายที่ใช้ในการประกอบ
ทั้งๆที่เป็นดังกล่าวข้างต้น สิ่งนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นิยมกับบางผลกระทบเชิงพาณิชย์ที่คาดการณ์
ภายในทศวรรษนี้ การจัดส่งเชิงพาณิชย์ครั้งแรก ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ DSSC ได้เกิดขึ้นในเดือน
กรกฎาคม ปี 2009 จากนวัตกรรม G24i
เซลล์แสงอำทิตย์จุดควอนตัม (QDSCs)
บทความหลัก: Quantum dot solar cell
เซลล์แสงอาทิตย์จุดควอนตัม (QDSCs) จะขึ้นอยู่กับเซลล์ Grätzel หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ไว
ต่อสี มีสถาปัตยกรรมแต่ใช้อนุภาคนาโนเซมิคอนดักเตอร์ที่มีช่องว่างแถบต่า ประดิษฐ์ด้วยผลึกขนาด
เล็กที่พวกมันสร้างรูปแบบเป็นจุดควอนตัม (เช่น CdS, CdSe, Sb2S3, PbS, ฯลฯ) แทนที่จะใช้สีย้อม
อินทรีย์หรือสี organometallic เป็นตัวซึมซับแสง จุดควอนตัม (QDs) ได้ดึงดูดความสนใจมากเพราะ
คุณสมบัติที่ไม่เหมือนใคร การ quantization ขนาดของมันช่วยให้ช่องว่างแถบ ที่ได้รับการปรับจูน
โดยเพียงแค่เปลี่ยนขนาดของอนุภาค มันยังมีค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียที่สูงและได้แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นไปได้ของการผลิตหลาย exciton
ใน QDSC ชั้น mesoporous ของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์สร้างรูปเป็นกระดูกสัน
หลัง ของเซลล์ เหมือนใน DSSC มาก แล้วขั้น TiO2 นี้จะสามารถถูกทาเป็น photoactive โดยการ
เคลื อ บด้ ว ยจุ ด ควอนตั ม ของสารกึ่ ง ตั ว น าที่ ใ ช้ ก ารสะสมแบบอาบสารเคมี , การสะสมแบบ
electrophoretic หรือการดูดซับชั้นอิออนที่ต่อเนื่องและการทาปฏิกิริยา แล้ววงจรไฟฟ้าจะสมบูรณ์
ผ่านการใช้คู่รีดอกซ์ที่เป็นของเหลวหรือของแข็ง ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ประสิทธิภาพของ QDSCs ได้
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยประสิทธิภาพมากกว่า 5% แสดงให้เห็นทั้งทางเชื่อมของเหลว และเซลล์
สถานะของแข็ง ในความพยายามที่จะลดต้นทุนการผลิตของอุปกรณ์ เหล่านี้ , กลุ่มวิจัย Prashant
Kamat เมื่อเร็วๆนี้ แสดงให้เห็นถึงสีแสงอาทิตย์ที่ทาด้วย TiO2 และ CdSe ที่สามารถนาไปใช้โดยการ
ใช้วิธีการขั้นตอนเดียวโดยใข้กับพื้นผิวตัวนา ใดๆ และได้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพกว่า 1%
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เซลล์แสงอำทิตย์อินทรีย์/โพลิเมอร์
บทความหลัก : Organic solar cell and Polymer solar cell
เซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่งอาจจะมีสัญญาณของการลดราคา
อย่างมาก เซลล์เหล่านี้สามารถถูกผลิตจากสารละลายของเหลว จึงเป็นไปได้ของกระบวนการพิมพ์
ม้วนต่อม้วนที่ง่าย มีศักยภาพที่นาไปสู่การผลิตขนาดใหญ่ที่ราคาไม่แพง นอกจากนี้ เซลล์เหล่านี้จะ
เป็นประโยชน์สาหรับการใช้งานบางอย่างที่ความยืดหยุ่นทางกลไกและสามารถทิ้งได้มีความสาคัญ
อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของเซลล์ในปัจจุบันมีต่ามากและอุปกรณ์ในทางปฏิบัติยังไม่มีอยู่จริง
เซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์และเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอถูกสร้างขึ้นจากฟิล์มบาง (ปกติ 100 นาโน
เมตร) ของสารกึ่งตัวนาอินทรีย์รวมทั้งโพลีเมอ เช่น polyphenylene vinylene และสาร โมเลกุล
ขนาดเล็ก เช่น copper phthalocyanine (เม็ดสีอินทรีย์สีฟ้าหรือสีเขียว) และ คาร์บอน ฟูลเลอรี
และอนุพันธ์ fullerene เช่น PCBM การแปลงพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ประสบความสาเร็จใน
วันนี้จะใช้โพลีเมอร์ที่นาไฟฟ้าต่ามากเมื่อเทียบกับวัสดุอนินทรีย์ อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงที่ผ่านมา
ได้นาไปสู่ NREL (ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งชาติ) ที่ประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองที่ 8.3%
สาหรับ Konarka Power Plastic และเซลล์ แทนเดมอินทรีย์ในปี 2012 ได้ถึง 11.1%
พื้นที่ที่ใช้งานของอุปกรณ์อินทรีย์ประกอบด้วยสองวัสดุ วัสดุหนึ่งทาหน้าที่เป็นผู้บริจาคอิเล็กตรอน
และอีกตัวเป็นผู้รับ เมื่อโฟตอนถูกแปลงเป็นคู่อิเล็กตรอนกับโฮล (เช่นในวัสดุผู้บริจาค), ที่แตกต่างจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่นส่วนใหญ่, ประจุทั้งหลายมีแนวโน้มที่จะยังคง ผูกพันในรูปแบบของ exciton
และถูกแยกออกจากกัน เมื่อ exciton กระจายไปยังอินเตอร์เฟซของผู้บริจาค-ผู้รับ ความยาวการ
แพร่ exciton ที่ สั้ น ของระบบพอลิ เมอร์ส่ วนใหญ่ มั กจะจากัด ประสิ ทธิภ าพของอุปกรณ์ ดังกล่ าว
อิ น เตอร์ เฟซโครงสร้ า งนาโน บางครั้ ง อยู่ ในรู ป ของกลุ่ ม heterojunctions ที่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพได้
ในปี 2011 นักวิจัยที่ Massachusetts Institute of Technology และ มหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกน ได้
พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์โปร่งใสตัวแรกที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีประสิทธิภาพพลังงานใกล้เคียงกับ 2%
ด้วยความโปร่งใสให้กับสายตาของคนมากกว่า 65% ประสบความสาเร็จโดยการเลือก การดูดซับรังสี
อัลตราไวโอเลตและส่วนใกล้อินฟราเรดของสเปกตรัมด้วยสารโมเลกุลขนาดเล็ ก นักวิจัยที่ UCLA เมื่อ
เร็วๆนี้ได้พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทาด้วยวัสดุเหมือนพอลิเมอร์ ต่อด้วยวิธีการเดียวกัน นั่นคือ 70%
โปร่งใสและมีป ระสิ ทธิภ าพการแปลงพลังงาน 4% เร็ว ๆ นี้ ข้อจากัดของประสิ ทธิภ าพของเซลล์
แสงอาทิตย์อินทรีย์ทั้งแบบทึบแสงและโปร่งใสได้ถูกระบุไว้ เซลล์ที่มีความยืดหยุ่นและน้าหนักเบา
เหล่านี้สามารถผลิตได้ในจานวนมากด้วยต้นทุนต่าและสามารถนามาใช้เพื่อสร้างหน้าต่างพลังงาน
ไฟฟ้า
ในปี 2013 นักวิจัยประกาศเซลล์พอลิเมอร์ที่มีประสิทธิภาพราว 3% พวกเขาใช้วัสดุอินทรีย์พอลิเมอร์
สี่ เ หลี่ ย มประกอบตั ว เองได้ ที่ จั ด วางตั ว เองลงในชั้ น ๆที่ แ ตกต่ า งกั น งานวิ จั ย ที่ ตั้ ง เป้ า ไปที่
P3HT-b-PFTBT ที่แยกออกเป็นหลายแถบ กว้างราว 16 นาโนเมตร
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บทที่ 3
วิธีกำรประเมินโครงกำร
การประเมิน โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติก ารเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ผู้ประเมินมีวิธีการประเมินผลโครงการ ดังต่อไปนี้
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรในการประเมินครั้งนี้มีประชากรในตาบลไตรตรึงษ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ซึ่งในการประเมินจานวนทั้งสิน 11,183 คน
กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้คือผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งในการประเมินจานวนทั้งสิน 30
คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
การศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินโครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ถูก
แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
อบรมบริการวิชาการเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชน
ท้องถิ่น, เพื่อศึกษาปัญหาในการดาเนินโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการวิชาการใน
ครั้งต่อไป ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคาถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และเติมคาตอบในช่องว่าง จานวน 4 ข้อ ประกอบไปด้วย อายุ, เพศ, รายได้
และการศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น โดยมีเกณฑ์การตรวจให้
คะแนน ดังนี้
พึงพอใจมากที่สุด
ให้
5 คะแนน
พึงพอใจมาก
ให้
4 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง
ให้
3 คะแนน
พึงพอใจน้อย
ให้
2 คะแนน
พึงพอใจน้อยที่สุด
ให้
1 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสารวจพฤติกรรมการเข้าอบรมของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อตอบวัตถุประสงค์
การประเมินด้านความรู้ความเข้าใจการเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนกับ
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วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นและนาไปประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมของผู้เข้าร่วมรับการอบรม
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตรงตามเนื้อหาและตามโครงสร้างของ
การจัดอบรม
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในส่วนของแบบสอบถามส่วนที่ 1 ได้ให้ผู้เข้าอบรมตอบแบบสอบถามหลังจากเข้ารับการ
อบรมในวั น นั้ น ณ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไตรตรึ ง ษ์ ต าบลไตรตรึ ง ษ์ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร โดยมีจานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 30 ชุด
ในส่วนของแบบสารวจพฤติกรรมการเข้าอบรมส่วนที่ 2 ผู้จัดการอบรมได้ทาการเก็บข้อมูล
โดยการสารวจแต่ละบุคคล จะวัดได้ทั้ง 3 ข้อ คือ ความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจและการนาความรู้
ไปใช้
เกณฑ์ในกำรประเมิน
ในการประเมินโครงการในครั้งนี้มีเกณฑ์การประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตำรำงที่ 3.1 เกณฑ์ในการประเมินโครงการ
วัตถุประสงค์ของ
การประเมิน
ความรู้ความ
เข้าใจการเรื่อง
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีไฟฟ้า
และพลังงาน
ทดแทนกับ
วิสาหกิจชุมชน
ท้องถิ่น
ความพึงพอใจต่อ
โครงการที่จัด
อบรม

ตัวชี้วัด

การเก็บ

ผู้เข้าร่วมรับการ
อบรมสามารถ
นาเอานาความรู้
ความเข้าที่ได้มา
ปฏิบัติใช้

ผู้จัดการอบรม
สารวจแต่ละ
บุคคล

ผลประเมินความ ผู้เข้าร่วมรับการ
พึงพอใจจาก
อบรมตอบ
แบบสอบถามอยู่ แบบสอบถาม
ในระดับมาก ถึง
มากที่สุด

เกณฑ์ในการ
ประเมิน
ผู้เข้าอบรม
สามารถใช้ความรู้
ได้มาใช้ใน
ครัวเรือน ชุมชน
ท้องถิ่นหรือการ
ประกอบอาชีพได้
จริง
แบ่งเกณฑ์ความ
พึงพอใจออกเป็น
5 ระดับ
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การนาความรู้ไป
ใช้

ชุมชนท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็ง
ทางด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้า
และพลังงาน
ทดแทนสู่ชมชน
ท้องถิ่น

ผู้จัดการอบรม
สารวจแต่ละ
บุคคล

ผู้เข้าอบรม
สามารถนาไปใช้
ในการพัฒนาใน
ชุมชนหรือการ
ประกอบชีพของ
ตนได้จริง

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการระเมินครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วน
บุคคลและความพึงพอใจ โดยใช้วิธีการประมวลผลค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ประเมินเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบ
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่
ร้อยละ
2. ข้อมูลความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สาหรับข้อมูลที่เป็นคาถามปลายเปิด ได้ทาการวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis
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บทที่ 4
ผลกำรประเมินโครงกำร
ในการจัดอบรมบริการวิชาการครั้งนี้ผู้ประเมินโครงการได้รวบรวมข้อมูลเป็น 2 ส่วน ซึ่งใน
ส่วนที่ 1 นั้นผู้ประเมินโครงการได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม จานวน 30 ชุด โดย
แบ่งการประเมินเป็น
1. การประเมินโครงการด้านปัจจัยบุคคล
2. การประเมินโครงการด้านความพึงพอใจ
3. การประเมินโครงด้านด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
และในส่วนที่ 2 ผู้ประเมินโครงการได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินจากการสารวจพฤติกรรม
ของผู้เข้าร่วมรับการอบรมเป็นรายบุคคล โดยมีแบบสารวจพฤติกรรมจานวน 30 ชุด โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น
1. ความรู้ความเข้าใจการเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนกับ
วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น หรือไม่ (ผู้เข้าร่วมรับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง)
2. ความน่าสนใจของกิจกรรมการจัดอบรม (ผู้เข้าร่วมรับการอบรมให้ความร่วมมือในการจัด
อบรมและอยู่จนสิ้นสุดกิจกรรม)
จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการในส่วนที่ 1 จากการรวบรวมแบบสอบถามของ
ผู้เข้าร่วมรับการอบรมพบว่า
ด้านปัจจัยบุคคลนั้น บุคคลที่เข้าร่วมรับการอบรมนั้นเป็นเพศชาย ร้อยละ 70 เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 30 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 10-20 ปี ร้อยละ 3.33 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 56.67 อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 16.67 อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 16.67 และอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ
6.67 ดังตารางที่ 4.1
ตำรำงที่ 4.1 แจกแจงปัจจัยด้านบุคคล
ปัจจัยด้ำนบุคคล
จำนวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
21
70
หญิง
9
30
อำยุ
10-20
21-30
31-40
41-50
51-60
60 ขึ้นไป

1
17
5
5
2

3.33
56.67
16.67
16.67
6.67
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การประเมินโครงการด้านความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมรับการอบรมประเมินความพึงพอใจในแต่
ละประเด็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งส่วนที่ถูกประเมินได้น้อยนั้นเป็นในส่วนของด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก คือความเหมาะสมและพร้อมของสถานที่จัดโครงการ เนื่องด้วยการจัดอบรมนั้นเป็นเชิง
ปฏิบัติต้องมีการลงมือทา ทาให้ต้องลงนั่งปฏิบัติการพื้น ซึ่งผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีอายุ อีก
ทั้งการอบรมใช้เวลานานถึง 2 วันจึงทาให้เป็นอุปสรรคในการจัดอบรมครั้งนี้ อีกทั้งเมื่อเป็นการขอยืม
สถานที่ทาให้มีตัวแปรที่ควบคุมได้ยาก ซึ่งสถานที่จัดอบรมนั้นเป็นหอประชุมลักษณะเปิดทาให้
โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานที่เตรียมไปใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพ จึงส่งผลต่อ
การประเมินในประเด็นเหล่านี้ ซึ่งสามารถดูค่าค่าเฉลี่ยในประเด็นต่างๆได้จากตารางที่ 4.2
การประเมินโครงด้านด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่าผู้เข้าร่วมรับการอบรมสนใจเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน จากแผงโซล่าเซลล์ เพราะสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ
ค่าใช้จ่าย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอชีพได้ ซึ่งเหมาะสมพื้นถิ่นในตาบลไตรตรึงษ์
อีกด้วย
ตำรำงที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจ
ประเด็นวัดควำมพึงพอใจ
1. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร
1.1 การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
1.2 การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
1.3 ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ
1.4 การลงทะเบียน
1.5 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ
1.6 การควบคุมเวลาที่กาหนด
2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
2.1 การอานวยความสะดวกของผู้ให้บริการ
2.2 ความรวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ
2.3 ความเอาใจใส่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้
ให้บริการ
2.4 กิริยามารยาทและการมีมนุษย์สัมพันธ์
2.5 วิทยากรอธิบายได้ชัดเจน สื่อความหมายได้เหมาะสม
2.6 การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือมีส่วนร่วม
3. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
3.1 ความสะดวกในการเดินทาง
3.2 ความเหมาะสมและพร้อมของสถานที่จัดโครงการ

ระดับควำม
พึงพอใจ
S.D.
x
4.51
4.53
4.50
4.52
4.60
4.50

แปลผล
ระดับควำมพึง
พอใจ

0.03
0.02
0.06
0.01
0.03
0.04

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60 0.12
4.70 0.08

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.61 0.03
4.63 0.02
4.70 0.10
4.51 0.05

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.50
4.59

มากที่สุด
มากที่สุด

0.03
0.05
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3.3 โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
3.4 เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ์ มีเพียงพอต่อความต้องการ
3.5 เอกสารประกอบครอบคลุมเนื้อหาของโครงการ
3.6 ความเหมาะสม/เพียงพอเของอาหาร/อาหารว่าง
4. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
4.1 ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากโครงการ
4.2 ความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการ
4.3 ความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมโครงการ
4.4 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
รวม

4.40
4.65
4.23
4.59

0.15
0.04
0.13
0.06

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

0.11
0.10
0.09
0.01
4.58 0.06

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.58
4.70
4.80
4.76
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บทที่ 5
สรุปผลกำรประเมิน อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
ในการประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการประเมินคือ 1. เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ
การเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทนกับ วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นและนาไป
ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมของผู้เข้าร่วมรับการอบรม
2. ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดอบรมบริการวิชาการเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น และ 3. เพื่อศึกษาปัญหาในการดาเนินโครงการเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริการวิชาการในครั้งต่อไป รูปแบบที่ใช้ในการประเมินได้แก่แบบสอบถาม
และแบบสารวจโดยทาการประเมินในด้านปัจจัยบุคคล ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการ
ประเมินในครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมรับการอบรม จานวน 30 คน และทาการเก็บข้อมูล
โดยผู้จัดอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
สรุปผลกำรประเมินและอภิปรำยผลโครงกำร
จากการจัดอบรม ผู้เข้าร่วมการจัดอบรมมีความสนใจในเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า
และพลังงานทดแทน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสักถามเพื่อการนาไป
พัฒนาชุมชนหรือการประกอบอาชีพของตนมากขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกคนให้ความร่วมมือ
กับผู้จัดการอบรมของ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นอย่างดี
สังเกตได้จาก ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้สอบถามและแนวทางการลงปฏิบัติเพื่อนาไปประยุกต์ใช้จริง
การจัดอบรมนั้นผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และ
ได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อการพัฒนาครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรประเมินผลโครงกำร
1. เสนอแนะให้มีการนาเสนอแนวทางแบบลงมือปฏิบัติลงพื้นทีจ่ ริง แบบเป็น
ตัวอย่างเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างแบบรูปธรรม
2. เสนอแนะให้มีการอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือในการประกอบอาชีพมากขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มชุมชนไตรตรึงษ์
ข้อเสนอแนะในกำรประเมินผลโครงกำรครั้งต่อไป
1. ในการประเมินโครงการครั้งต่อไปควรสอบถามความต้องการของกลุ่มชุมชน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
2. ในการประเมินโครงการครั้งต่อไปควรจัดการอบรมแบบลงพื้นที่จริงพร้อมติดตั้ง
เป็นแบบอย่างเพื่อสร้างจุดเด่นให้แก่ชุมชนนั้นๆ

