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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์1) ศึกษาความต้องการคุณลักษณะ 2) การพัฒนารูปแบบ 3) การหาประสิทธิภาพ
การควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ าของเกษตรกร 4) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังระบบน้ าหยดใน
เขตจังหวัดแพงเพชรจ านวน 15คน ใช้วิธีแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า  

เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มัน
ส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยรวม (×̅=4.59) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD=0.14)โดยมีความต้องการระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ าของเกษตรกร
ผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านคุณสมบัติ ด้านประสิทธิภาพ ในระดับมากท่ีสุด คือมี
การท างานที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย มีราคาประหยัด คิดเป็นค่าเฉลี่ย (×̅= 4.57) ด้านรูปแบบการพัฒนาระบบการ
ควบคุมการดับเครื่องยนต์ คือใช้แรงงานคนน้อยลง ใช้ในการเกษตรได้หลายประเภท ทนทานต่อการใช้งาน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย (×̅= 4.57) ด้านประสิทธิภาพระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท า
ไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในระดับมากคือมีอัตราการใช้แรงงานน้อยลงใช้ระยะเวลา
ในการดับเครื่องยนต์ได้เร็วข้ึน คิดเป็นค่าเฉลี่ย (×̅=4.63) ด้านความพึงพอใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี
ระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับมาก คือ อ่านแล้วสามารถน าไปใช้งานได้การล าดับเนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่ายมี
ภาพประกอบท่ีชัดเจนน่าอ่านคิดเป็นค่าเฉลี่ย (×̅=4.60)  
ค าส าคัญ: การพัฒนา/ระบบควบคุม/การดับเครื่องยนต/์การสูบน้ า 

 
Abstract 

 This research aims to 1) study the demand for characteristics, 2) develop the model, 3) 
determine the efficiency of the engine control in the pumping process of farmers. 4) technology 
transfer the instrument used for data collection was a questionnaire. A total of 15 farmers in 
Kamphaeng Phet Province used the specific method data analysis by frequency estimation 
average percentage standard deviation The results of the research.  
 farmers have a need for control system. there were opinions on the control system of 
engine quenching water pumping process cassava farmers solar drip irrigation system, satisfaction 
level. The mean 4.59 level was the standard deviation  0.14. In the pumping process of cassava 
farmers, solar drip irrigation Property The performance level is very fast, easy to use, low cost. 



375 

 
The mean 4.57 level. Development of engine control system. In the pumping process of cassava 
farmers, solar water drip irrigation systems were at a high level. Is less labor Used in many types 
of agriculture. Resistant to use. The mean  4.57 level. The efficiency of the pumping control 
system in the pumping process of cassava farmers was very high, with less labor utilization, faster 
engine shutdown time. The mean 4.63 level.Satisfaction in transfer of knowledge, technology, 
control system, engine shutdown in pumping process of farmers, cassava farmers, solar water drip 
system. Readings can be readily understood. Sequences are readable, easy to understand, and 
clearly illustrated. Mean  4.60 level. 
Keywords: development / system control / shutdown / pumping 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เทคโนโลยีเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างรวดเร็วกล่าวกันว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะที่มนุษย์รู้จักใช้ระบบชลประทานเพื่อการเพราะปลูกสังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์จึงมีการเปลี่ยนแปลง
จากการเร่ล่อนมาเป็นการตัง้หลักตัง้หมู่บ้านหรอืกลุ่มผูท้ี่สนใจท่ีจะท าการเพราะปลกูเพื่อท าการเกษตรและได้รู้จักกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถมาใช้ในการเกษตรและมีการพัฒนาเทคโนยีใหม่ๆขึ้นมาที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นโดยเฉพาะการ
ปลูกมันส าประหลังเป็นอาชีพหนึ่งที่นิยมท ากันอย่างแพร่หลาย มันส าปะหลังเป็นพืชที่มีความส าคัญต่อความเป็นอยู่
ของชาวโลกจัดเป็นพืชทางเศรษฐกิจในกลุ่ม “พืชพลังงานทดแทน” ในปัจจุบันเกษตรกรของไทยหันมาปลูกมัน
ส าปะหลังกันมากขึ้นเนื่องจากมีราคาต่อผลผลิตน่าพอใจข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยผลผลิตทาง
ภาคเหนือได้ปริมาณ 7,289,475 ตัน ถึงแม้เกษตรกรไทยจะมีศักยภาพการปลูกมันส าปะหลังที่ให้ผลผลิตที่สูงขึ้น
พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นและมีผลผลิตหัวมันสดเพิ่มขึ้นแต่ด้วยปัจจัยการผลิตที่สูงมาก เช่น ค่าเช่าพื้นที่เพาะปลูก 
ค่าแรงงาน ค่าเตรียมดิน ค่าปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงดิน สารเคมีคุมและก าจัดวัชพืช ค่าแรงงานในการปลูก 
ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตและค่าขนส่งผลผลิตมีราคาสูงขึ้นมากแต่เกษตรกรก็ยังไม่สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นตาม
ไปได้ส่วนการขยายพื้นที่ปลูกก็คงไม่เพิ่มขึ้นได้อีกมากนัก ดังนั้นจะด าเนินการอย่างไรที่จะให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมี
ผลตอบแทนต่อการลงทุนท่ีคุ้มค่าเป็นเรื่องที่เกษตรกรท าไร่มันส าปะหลังมีความต้องการตลอดเวลาการน าเทคโนโลยี
ต่าง ๆเข้ามาช่วยถ่ายทอดให้เกษตรกรในหลาย ๆพื้นที่ได้ทดลองท าด้วยตนเองแม้หลายเรื่องจะมีนักวิชาการทั้งของ
หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนกลุ่มต่าง ๆเข้าไปให้ความรู้ก็ยังไม่สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไ ร่ลดต้นทุนการ
เพาะปลูกได้ จากการส่งเสริมการปลกูมันส าปะหลงัด้วยระบบน้ าหยดที่จะเป็นแนวทางการเพิ่มผลผลิตและลดปัญหา
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของเมืองไทยในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร ตาก  นครสวรรค์  
อุทัยธานี ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นที่ท าการเพราะปลูกพืชไร่ เช่น เกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังโดยมีการใช้ระบบน้ า
หยดโดยใช้แรงงานท่ีมาก ขาดความรู้ ขาดการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในการเพาะปลกูและการเพราะ
ปลูกมันส าปะหลังนั้นไม่มีการใช้ระบบน้ าหยดเกษตรกรก็ต้องรอฤดูฝนจึงจะท าการเพราะปลูกได้หากเกิดปัญหาฝน
ตกน้อยเกินไปจะท าให้พืชไร่แห้งตายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ 

จากสภาพปญัหาดังกล่าวนั้นผู้วิจยัจึงพัฒนาระบบควบคุมการดับเครือ่งยนต์ในกระบวนการสูบน้ าของ
เกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตยข์ึ้นมาเพื่อลดการใช้แรงงาน ประหยัดเวลา เพิ่ม
ความรู้ เพิม่ผลผลติจากการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในการให้น้ ามันส าปะหลังระบบน้ าหยด เพิ่มแนวทางพัฒนา
รูปแบบน าไปใช้ในเชิงพานิชในการเพาะปลูกมันส าปะหลังแบบระบบน้ าหยดจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความต้องการคุณลักษณะของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์ใน
กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

2. เพื่อการพัฒนาระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลัง
ระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
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3. เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ าของ

เกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
4. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาการควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบ

น้ าของเกษตรกรผู้ท าไรม่ันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
รูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ า 
เกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มนั

ส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาความต้องการคุณลักษณะของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์

กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผูท้ าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดดว้ยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มนั

ส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
ขั้นตอนที่ 3 หาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของ

เกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขั้นตอนท่ี 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาการควบคุมการดับเครื่องยนต์ใน

กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผูท้ าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดดว้ยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการคุณลักษณะของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเคร่ืองยนต์

กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
แหล่งข้อมูล  
เกษตรกรผู้ที่ท าไร่มันส าปะหลังในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 15 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือเพื่อศึกษาความต้องการคุณลักษณะของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับ

เครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จ านวน 1 ชุด 
ลักษณะเป็นแบบสอบถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 1 โดยก าหนดเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความต้องการคุณลักษณะของการพัฒนา
รูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลัง  ระบบน้ าหยดด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการคุณลักษณะการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์
กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผูท้ าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดดว้ยพลังงานแสงอาทิตย์ ลักษณะเปน็มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
    1.น าหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ไปพบ
เกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลัง ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 15 คน ด้วยตนเองเพื่อขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามความต้องการ 
    2.น าแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อน ามาวิเคราะห์ตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
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    ตอนท่ี 1ข้อมูลสถานภาพของแบบสอบถามวิเคราะหข์้อมูลโดยการแจกแจ้งความถี่และหาค่าร้อยละแล้ว
น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
    ตอนที่ 2ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการคุณลักษณะของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์
กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว ้

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบระบบควบคุมการดับเคร่ืองยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่
มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

แหล่งข้อมลูได้แก่ 
เกษตรกรผู้ที่ท าไร่มันส าปะหลังในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 15 คน 
รูปแบบระบบการควบคมุการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ า

หยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 รปูแบบ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
รูปแบบระบบการควบคมุการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ า

หยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
   1. ผู้วิจัยได้น าข้อก าหนดคุณลักษณะของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบ
น้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลงัระบบน้ าหยดดว้ยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านต่างๆมาออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จนได้รูปแบบตามวัตถุประสงค์ 

2. ผู้วิจัยได้น ารูปแบบของระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไรม่ัน
ส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เสนอต่อที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะกับการใช้งานและให้
ความเห็นชอบต่อไป 

3. น ารูปแบบการพัฒนารูปแบบระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท า
ไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับการใช้งานท่ีผ่านการตรวจแก้ไขของที่ปรึกษาไป
ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อด าเนินการพัฒนา  

4. ออกแบบพัฒนารูปแบบระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าจ านวน 3รูปแบบและให้
ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงแก้ไขและเลือกเพียง 1 รูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญได้เลือกรูปแบบที่ 3 ซึ่งพิจารณาความเหมาะสม
ของพื้นที่และความสะดวกต่อการใช้งาน  

บล็อกแสดงการท างานของระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบของเกษตรกรผู้ท าไร่มัน
ส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 บล็อกแสดงการท างานของระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์ 
5. ด าเนินการพัฒนาระบบการควบคุมการดบัเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มัน

ส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ล าดับดังนี ้
 
 

ชุดควบคุมการดับ
เครื่องยนต์กระบวนการสูบ 
 

เครื่องยนต์ตดิตั้งระบบการ
สูบน้ าจากแหล่งน้ า 

 

รับการจ่ายน้ าแบบ น้ าหยด 
 

โทรศัพท์มือถือ 
 

พลังงานแสงอาทิตย ์
 

พื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง 
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 ภาพที่ 2 ระบบการควบคุมการดบัเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไรม่ันส าปะหลังระบบ

น้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การติดตั้งระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มัน
ส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยด 
 

 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที่ 5 ไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยด 
5. ทดสอบการใช้งานแล้วด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ 3 หาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการควบคุมการดับเคร่ืองยนต์กระบวนการสูบน้ า

ของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลงัระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ผู้วิจัยน าหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ไป

พบเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 15 คน เพื่อ
ทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของระบบการควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่
มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ดังน้ี 

ผู้วิจัยตดิตั้งและบันทึกผลการทดลองการท างานด้านประสิทธิภาพการใช้งานของระบบการควบคุม
การดับ 

เครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์ 

 

ภาพที่ 6 ติดตั้งและบันทึกผลการทดลองการท างานด้านประสิทธิภาพควบคุมการดบัเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ า 
 
ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบบันทึกผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของระบบควบคุมการดับ

เครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าลงตารางบันทึก 
ตารางที่ 1 แสดงการหาประสิทธิภาพการท างานของควบคุมการดบัเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าเปรียบเทียบกับ
ระบบแรงงานคน 

การเปรียบเทียบ การท างานของควบคุมการดับเคร่ืองยนต์ ระบบแรงงานคน 

ด้านแรงาน 1 คน 5 คน* 
ด้านความแม่นย า สูง ปานกลาง 
ด้านระยะเวลา 2 นาที 15 นาที 

*  หมายถึง  แรงงานคนที่ใช้ในกระบวนการสูบน้ า ควบคุมการดับเครื่องยนต์ในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังจ านวน 50 ไร่ เมื่อใช้ระบบ
ดังกล่าวจะเห็นว่าใช้แรงงานเพียงคนเพื่อโทรศัพท์สั่งงงานระบบการสูบน้ า ควบคุมการดับเครื่องยนต์ 

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานของควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ า
เปรียบเทยีบกับระบบแรงงานคนในด้านแรงานมีค่าน้อยกว่า มีความแม่นย าสูงกว่าลดระยะเวลาในการดับเครื่องยนต์ 

 



380 

 
ขั้นตอนที่ 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาการควบคุมการดับเคร่ืองยนต์ใน

กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและหาค่าความพงึพอใจการใช้งานระบบควบคุมการดับ

เครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไรม่ันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทติย์ด้วย
แบบสอบถามดังนี ้

1. การสร้างเครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์ใน
กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผูท้ าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดดว้ยพลังงานแสงอาทิตย์ ดังน้ี 
 

แหล่งข้อมลู ได้แก่ 
เกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดในเขตจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 15 คน  (เลือกแบบ

เจาะจง)     
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือเพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้งานเกษตรกรผู้ท าไรม่ันส าปะหลังระบบน้ า
หยดจ านวน 1 ชุด ลักษณะเป็นแบบสอบถามท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยก าหนดเปน็ 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบเลือกค าตอบ 
ตอนที่ 2 หาความพึงพอใจการใช้งานเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
1. น าหนังสือจากงานประสานงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

ไปพบ 
เกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดในเขตจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 15 คน  

2. น าแบบสอบถามที่กรอกข้อมลูครบถ้วนกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อน ามาวิเคราะหต์าม 
ขั้นตอนต่อไป 

 

 
ภาพที่ 7 การถ่ายทอดองค์ความรูด้้านเทคโนโลย ี

 
 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปซึ่งมรีายละเอียดดังนี ้

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบเลือกค าตอบวิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจ้ง
ความถี่และหาค่าร้อยละแล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
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ตอนท่ี 2 การความพึงพอใจการใช้งานระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ าของเกษตรกร

ผู้ท าไรม่ันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาคา่เฉลีย่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเปรยีบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
จากความคิดเห็นของผู้ใช้งานดังน้ี 
 4.51 - 5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสดุ 
 3.51 - 4.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 2.52 - 3.50   หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 1.00 - 1.50   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
เกณฑ์การแปลความหมายของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากความคดิเห็นของผู้ใช้งานดังน้ี 

0.00 - 1.99   หมายถึง  มีการกระจายน้อย ความคดิเห็นสอดคล้องกันมาก 
 2.00 - 2.99   หมายถึง  มีการกระจายปานกลาง ความคิดเห็นสอดคล้องกันปานกลาง 
 3.00 - 3.99   หมายถึง  มีการกระจายมาก ความคิดเห็นสอดคล้องกันน้อย 
 4.00 - 5.00   หมายถึง  มีการกระจายมากท่ีสุด ความคิดเห็นไมส่อดคล้องกัน 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้สตูรการหาค่าเฉลี่ยและการหาค่าคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. สูตรค่าร้อยละ =    จ านวนความถี่ของรายการ × 100 

ความถี่ท้ังหมด  
 2. สูตรที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า122) 

สูตร        𝛍 =
∑×

𝑵
 

  เมื่อ 𝛍      คือ  คะแนนเฉลี่ย 
        ∑ × คือ  ผลรวมของคะแนน  N  จ านวน 
       N       คือ  จ านวนประชากร 
 
 3. สูตรที่ใช้ในการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บญุชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า122) 
 
  สูตร σ = √𝑁 ∑ 𝑥2 − (∑ ×)2 
     𝑁(𝑁 − 1) 

เมื่อ   σ       คือ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
    ∑ ×   คือ  คะแนนดิบของประชากร 
                                     ∑x2   คือ  ผลรวมคะแนนดิบของประชากรแต่ละคน ยกก าลังทลีะตัว 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการค านวณหาค่าทางสถิติผลที่ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ด้านประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบควบคุมการดบั
เครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไรม่ันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทติย ์

ล าดับที ่ ประสิทธิภาพการท างาน 

 
ค่าเฉลี่ย

(×̅) 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(SD) 

การแปลค่า/
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1 สภาพปัญหา และความต้องการใช้ระบบควบคมุการดับ
เครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกร ผู้ท าไร่มัน
ส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์

4.57 0.13 มากที่สุด 

2 คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งานด้านรูปแบบของระบบ
ควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกร
ผู้ท าไรม่ันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

4.57 0.15 มากที่สุด 

3 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์
กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผูท้ าไร่มันส าปะหลังระบบ
น้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์

4.63 0.13 มากที่สุด 

4 ความต้องการด้านคู่มือการใช้งานระบบควบคมุการดับ
เครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มัน
ส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์

4.60 0.15 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.59 0.26 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า เกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดมีความคิดเห็นต่อระบบควบคุมการดับ
เครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระดับความพึง
พอใจ มีค่าเฉลี่ยรวม (×̅=4.59) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD= 0.14) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความต้องการ
ด้านคู่มือการใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (×̅=4.60) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD= 0.15) รองลงมา ประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์มีค่าเฉลี่ย (×̅=4.58) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD= 0.13) และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน
ด้านรูปแบบของระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยด
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าเฉลี่ย (×̅=4.57) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD= 0.15) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 สภาพปัญหาและความต้องการใช้ระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่
มันส าปะหลังระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของเกษตรกรผู้ปลูกมันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า มี
ความต้องการด้านการใช้งาน วัสดุที่ใช้ประกอบโครงสร้างด้านระบบควบคุมที่แม่นย า ใช้มอเตอร์ที่มีก าลังขับเคลื่อน
เหมาะสม มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะใช้งานและมีระบบการท างานท่ีไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ทนต่อสภาพแววล้อม 
การบ ารุงรักษาง่ายและมีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง ใช้เวลาใน
การดับเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีอัตราในการใช้แรงงานน้อยลง ด้านการออกแบบและพัฒนา พบว่า 
ควรมีรูปแบบมีรูปแบบที่มีความเหมาะสม สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ มีความ
ประหยัดและเหมาะสม วัสดุสามารถหาได้โดยทั่วไป ด้านประสิทธิภาพพบว่า มีความสามารถในการท างานท่ีแม่นย า
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ใช้แรงงานน้อยลง และใช้ระยะเวลาในการดับเครื่องยนต์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้านความพึงพอใจต่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลังระบบน้ าหยด ท่ีมีต่อการใช้งาน พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจต่อ
การใช้งานและคู่มือการใช้งานท่ีสะดวก  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ด้านความต้องการของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลัง(น้ าหยด)มีความต้องการใน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ 
ด้านวัสดุที่ใช้ประกอบโครงสร้าง ด้านการใช้งาน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การสูบน้ าด้วยแสงอาทิตย์ด้วยระบบซาเวรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสมรรถนะ ในการท างานของระบบสูบ
น้ าแสงอาทิตย์ด้วยเทคนิคซาเวรี อนุรักษ์พรหมชัย (2549, บทคัดย่อ) 

ด้านรูปแบบของระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มันส าปะหลัง
ระบบน้ าหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีความเหมาะสมสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ประดิษฐ์หรือพัฒนาขึ้นมา
ใหม่ สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ มีความประหยัดและเหมาะสม มีเทคนิคการออกแบบระบบการท างาน มีคุณภาพ
ของวัสดุ มีความเหมาะสมด้านขนาดและน้ าหนัก มีวัสดุสามารถหาได้โดยทั่วไป สะดวกในการใช้งาน มีความ
สอดคล้องกับวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะระบบจ่ายไฟอิสระแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ า
ถิรวัฒน์ หงส์บิน  (2550, บทคัดย่อ) 

ด้านประสิทธิภาพของระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์กระบวนการสูบน้ าของเกษตรกรผู้ท าไร่มัน
ส าปะหลังระบบน้ าหยด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพที่มีความแม่นย า รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน มีความ
สอดคล้องกับวิจัยเรื่อง การสูบน้ าด้วยแสงอาทิตย์ด้วยระบบซาเวรี  อนุรักษ์พรหมชัย(2549, บทคัดย่อ)  

ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรกรมีความพึงพอใจกับการประยุกต์ใช้งานทางเทคโนโลยีมีคู่มือที่
เหมาะสมอ่านเข้าใจง่าย สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความพึงพอใจ พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อนุรักษ์พรหมชัย (2549, บทคัดย่อ)ที่ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบความ
รับรู้ในการท างานของผลผลิตภัณฑ์กับความคาดหวัง  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรศึกษารูปแบบด้านต่างๆ ท่ีทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา 
2. ควรมีการศึกษาวสัดุอื่นท่ีสามารถน ามาใช้ทดแทนกันไดเ้พื่อลดราคาต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ต่ าลง 
3. หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนของกล่องควบคุมเพ่ือป้องกันความเสียหาย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรติดตั้งกับระบบเครื่องยนต์สูบน้ าแบบมีไดสตาร์ทเพ่ือง่ายต่อการควบคุมการดับเครื่องยนต์ 
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