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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและพัฒนาเตาอบพลังงานแสงอาทิตยรุน  2 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของเตาอบพลังงานแสงอาทิตยรุ น  2 3) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเตาอบพลังงาน
แสงอาทิตยรุน  2  กับตูอบพลังงานแสงอาทิตย ESIGMA ของศูนยถายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 4) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอเตาอบพลังงานแสงอาทิตยรุน  2   ประชากรและกลุมตัวอยางไดแกครู
และบุคลากรดานพลังงานที่ใชงานเตาอบพลังงานแสงอาทิตยรุน  2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) เตาอบ
พลังงานแสงอาทิตยรุน  2 2) เครื่องมือวัดคาอุณหภูมิและความชื้นภายในเตาอบ 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีตอเตาอบพลังงานแสงอาทิตยรุน  2 สถิติที่ใชในงานวิจัยไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) เตาอบพลังงานแสงอาทิตยรุน  2 ท่ีสรางขึ้นทำงานอบแหงแบบ Activeมีการ
พัฒนาจากรุนแรกในดานรูปทรงโดมสรางจากแผนโพลีคารบอเนตชวยปองกันรังสีUV แข็งแรง ยืดหยุน  กันน้ำ
ได มีระบบควบคุณอุณภูมิและความชื้นภายในเตาอบดวยพัดลมดูดอากาศ  เซนเซอรวัดอุณภูมิและความชื้น
เชื่อมตอกับบอรด ESP8266 ควบคุมดวยสมารทโฟน  มีเซลลแสงอาทิตย(solar cell) ผลิตกระแสไฟฟาใชเปน
แหลงจายไฟใหกับอุปกรณทุกตัวดังนั้นจึงมีผลการประเมินคุณภาพในระดับมาก (𝑋𝑋 = 4.21) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.651  2) เตาอบพลังงานแสงอาทิตยรุน  2 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพในการรับพลังงาน
ความรอนจากแสงอาทิตยและสามารถสรางอุณภูมิในชวง  40  -80  c  ความชื้น10-20 % แสดงผลอุณภูมิ
และความชื้นบนสมารทโฟนดวยแอปพลิเคชั่น Blynk สามารถควบคุมการสั่งปด เปดชุดพัดลม 3 ระดับใน
ระยะไกล 3)  เตาอบพลังงานแสงอาทิตยรุน  2 มีประสิทธิภาพในการตากอาหารแหงสูงกวาตูอบพลังงาน
แสงอาทิตย ESIGMA ของศูนยถายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เนื่องจากผูใชสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ
และความชื ้นไดตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ 4)  ความพึงพอใจของบุคลากรที ่ใชเตาอบพลังงาน
แสงอาทิตยรุน  2  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (𝑋𝑋 = 4.32) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.619 
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 The research aimed to study 1) to create and develop  Solar oven version 2 2) find the 
efficiency  Solar oven version 2 3)  to compare the efficiency between  Solar oven version 2 
and ESIGMA  Solar oven  4) study satisfaction of personnels toward Solar oven version 2 for  
dried food.The population and simple in this research were teachers and energy personnel 
operating the Solar oven version 2 .Tool used in research were quality evaluation 
questionnaire,  thermometer humidity sensor . Statistic used in research included mean and 
standard deviation 

 The research result was 1) the quality Solar oven version 2  for dried food was the high 
level ( 21.4=X ) more over than the determine criteria ( 50.3=X ) and standard deviation 

was 0.651 (S.D.) 2) Solar oven version 2 for dried food provide from recommendation of 
ESIGMA  Solar ovenand can be  create temperature in the range of 40  -80  c  ,humidity 10-20 
%   display temperature and humidity with the Blynk application. Can be  control the 
command to turn off the fan 3 levels remotely. 3) The solar oven version 2    has higher drying 
efficiency than the ESIGMA solar oven.  4) Satisfaction of personnels toward Solar oven version 
2   for dried food at a high level ( 𝑋𝑋 = 4.32) standard deviation was 0.619 (S.D.) 
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