โครงงาน
เรื่อง รู ปทรงของโคมไฟกับความเข้ มของแสง

1.
2.
3.
4.

นางปุณนภา
นายสมบัติ
นางสาวพิชยา
นางกฤษณา

จัดทาโดย
เชิดเพชรรัตน์
เกตุถาวร
พูลทวี
จั่นศรี

ศู นย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแสวงหา
สานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอ

โครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่ อง รู ปทรงของโคมไฟกับความเข้มของแสง

1.
2.
3.
4.

นางปุณนภา
นายสมบัติ
นางสาวพิชยา
นางกฤษณา

จัดทาโดย
เชิดเพชรรัตน์
เกตุถาวร
พูลทวี
จัน่ ศรี

อาจารย์ ทปี่ รึกษา
นางกัลยา
หอมดี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแสวงหา
สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง

บทคัดย่ อ
ชื่อโครงงาน
รู ปทรงของโคมไฟกับความเข้ มของแสง
ชื่อผู้จัดทาโครงงาน 1. นางปุณนภา
เชิดเพชรรัตน์
2. นายสมบัติ เกตุถาวร
3. นางสาวพิชยา พูลทวี
4. นางกฤษณา จัน่ ศรี
สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแสวงหา
อาจารย์ ทปี่ รึกษา
นางกัลยา หอมดี
การศึกษา เรื่ องรู ปทรงของโคมไฟกับความเข้มของแสง มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความเข้มของแสงจากโคมไฟรู ปทรงต่าง ๆทั้งสามรู ปทรงคือ โคมไฟรู ปทรงกลม รู ปทรง
สามเหลี่ยม และรู ปทรงสี่ เหลี่ยมที่ผลิตจากถ้วยพลาสติกทรงกลมสี ขาวขุ่น มีวธิ ีดาเนินการ
ดังนี้ นาถ้วยพลาสติกมาประดิษฐ์เป็ นรู ปทรงกลม, รู ปทรงสามเหลี่ยม และรู ปทรง
สี่ เหลี่ยม จากนั้นนารู ปทรงที่ได้มาประกอบเป็ นโคมไฟ แล้วดาเนินการทดสอบโดยการนา
โคมไฟรู ปทรงกลม รู ปทรงสามเหลี่ยม และรู ปทรงสี่ เหลี่ยม มาทดสอบความเข้มของแสง
พร้อมทั้งบันทึกผลการทดสอบ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ความเข้มของแสงที่ส่องผ่าน
ออกมาจากโคมไฟรู ปทรงสี่ เหลี่ยมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งมีความเข้มหรื อความสว่างของแสง
มากกว่าโคมไฟรู ปทรงอื่นๆรองลงมาคือโคมไฟรู ปทรงสามเหลี่ยมที่มีความเข้มหรื อความ
สว่างของแสงระดับน้อยและโคมไฟรู ปทรงกลมมีความเข้มหรื อความสว่างของแสงระดับ
น้อย

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานเรื่ อง รู ปทรงของโคมไฟกับความเข้มของแสง ที่สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ก็เพราะได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์กลั ยา หอมดี ที่ให้คาปรึ กษาและให้คาแนะนาตลอดเวลา
ของการดาเนินงาน จนทาให้โครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่ องต่าง ๆ และหวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าโครงงาน รู ปทรงของโคมไฟกับความเข้มของแสง เรื่ องนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อวง
การศึกษาและการพัฒนาต่อยอดในการประดิษฐ์โคมไฟจากวัสดุเหลือใช้ต่อไป

คณะผูจ้ ดั ทา
พฤษภาคม 2554
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บทที่ 2 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
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2.3 โคมไฟ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของโครงงาน
โคมไฟในท้องตลาดทัว่ ไปจะมีรูปทรงที่แตกต่างกัน เช่น รู ปทรงกลม รู ปทรง
สามเหลี่ยม รู ปทรงสี่ เหลี่ยม ฯลฯ มีการผลิตจากวัสดุต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษ ไม้ แก้ว โลหะ
พลาสติก เป็ นต้น การเลือกใช้ส่วนใหญ่มกั จะเลือกตามความสวยงามหรื อรสนิยมของผูใ้ ช้ โดย
ไม่ได้คานึงถึงคุณค่า และประโยชน์ในการใช้สอย รวมถึงการประหยัดพลังงานด้วย จากสภาพ
ดังกล่าวทาให้กลุ่มผูศ้ ึกษาเกิดความสงสัยและสนใจในรู ปทรงของโคมไฟในลักษณะต่าง ๆ จึงได้
ทาโครงงานนี้ข้ ึน โดยกลุ่มผูศ้ ึกษาได้นาเศษวัสดุเหลือใช้คือถ้วยพลาสติกทรงกลมมาประดิษฐ์เป็ น
โคมไฟ นอกจากจะประหยัดงบประมาณแล้วยังเป็ นการนาสิ่ งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
เป็ นการลดภาวะโลกร้อนอีกช่องทางหนึ่งด้วย
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อเปรี ยบเทียบความเข้มของแสงจากโคมไฟรู ปทรงต่าง ๆ จากถ้วยพลาสติก
1.3 สมมติฐาน
รู ปทรงกลมมีความเข้มของแสงมากกว่ารู ปทรงสามเหลี่ยมและรู ปทรงสี่ เหลี่ยม
1.4 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1.4.1 ตัวแปรต้ น
ลักษณะของรู ปทรงโคมไฟได้แก่รูปทรงกลม, รู ปทรงสามเหลี่ยม,
รู ปทรงสี่ เหลี่ยม
1.4.2 ตัวแปรตาม ความเข้มของแสง
1.4.3 ตัวแปรควบคุม 1. ชนิดและขนาดของหลอดไฟ
2. ขนาดของรู ปทรง
3. ชนิดของถ้วยพลาสติก
4. ระยะห่างของถ้วยพลาสติกกับหลอดไฟ
5. ระยะห่างของผูท้ ดสอบกับโคมไฟ

6. สถานที่ทดสอบ
1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1 สิ่ งที่ศึกษา
-โคมไฟที่ทาจากถ้วยพลาสติกทรงกลมสี ขาวขุ่น 3 รู ปทรงได้แก่รูปทรงกลม, รู ปทรง
สามเหลี่ยม
และรู ปทรงสี่ เหลี่ยม
-ความเข้มของแสงจากโคมไฟทั้ง 3 รู ปทรง
1.5.2 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2554
1.5.3 สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง
1.5.4 วัสดุที่นามาใช้เป็ นถ้วยพลาสติกขุ่นทรงกลม
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. จะทาให้ทราบว่ารู ปทรงเรขาคณิ ตชนิดใดมีความเข้มของแสงซึ่งทาให้แสงสว่างมาก
ที่สุด
2. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดทาโคมไฟเพื่อประหยัดพลังงาน
3. นาไปประยุกต์ใช้กบั เศษวัสดุเหลือใช้ในรู ปแบบอื่นๆ
1.7 นิยามปฏิบัติการ
1. ความเข้มของแสง หมายถึง พลังงานแสงที่ทาให้แสงสว่างซึ่งเราสามารถสังเกตเห็น
ด้วยตาเปล่า
2. โคมไฟ หมายถึง โคมที่ให้แสงสว่างส่ องบนพื้นด้านล่างเป็ นชนิดแบบตั้งโต๊ะและโคม
ไฟที่แสงสว่าง
ส่ องลงมาจากด้านบนเป็ นแบบติดเพดาน
3. รู ปเรขาคณิ ต หมายถึง รู ปทรงกลม รู ปทรงสามเหลี่ยม และรู ปทรงสี่ เหลี่ยม

บทที่ 2
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาโครงงาน เรื่ อง รู ปทรงของโคมไฟกับความเข้มของแสง คณะผูศ้ ึกษา
ได้คน้ คว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากเว็บไซด์บนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต โดยขอ
นาเสนอตามลาดับ ดังนี้
2.1 รู ปทรงเรขาคณิต
ลักษณะและชนิดของรู ปทรงเรขาคณิ ต
2.2 แสงและความเข้ มของแสง
ความหมายของแสงและความเข้มของแสง
2.3 โคมไฟ
ชนิดและลักษณะของโคมไฟ
2.1 รู ปทรงเรขาคณิต
ลักษณะและชนิดของรู ปทรงเรขาคณิต
รู ปทรงเรขาคณิ ต(2554:เว็บไซด์)กล่าวถึงลักษณะและชนิดของรู ปทรงเรขาคณิ ตว่า รู ปทรง
เรขาคณิ ต เป็ นรู ปที่ประกอบด้วยจุด เส้นตรง ส่ วนโค้งต่าง ๆ และถ้าอยูใ่ นระนาบเดียวกัน เรา
เรี ยกว่ารู ประนาบ แต่ถา้ หากเป็ นรู ปทรงที่มีความหนา ความลึก ความสู ง เราก็เรี ยกว่ารู ปสามมิติ

มิติต่าง ๆ ของรู ปทรงเรขาคณิ ต

รู ปทรงเรขาคณิ ต เป็ นรู ปที่ประกอบด้วยจุด เส้นตรง ส่ วนโค้งต่าง ๆ และถ้าอยูใ่ นระนาบ
เดียวกัน เราก็เรี ยกว่ารู ประนาบ แต่ถา้ หากเป็ นรู ปทรงที่มีความหนา ความลึก ความสู ง เราก็เรี ยกว่า
รู ปสามมิติ รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีผวิ โค้งเรี ยบ และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยูห่ ่างจากจุดคงที่จุด
หนึ่งเป็ นระยะเท่ากัน เรี ยกว่า ทรงกลม
รู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่มีฐานเป็ นรู ปวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยูบ่ นระนาบเดียวกัน กับฐาน และ
เส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดและจุดใดๆบนขอบของฐานเป็ นส่ วนของเส้นตรงเรี ยกรู ปเรขาคณิ ตสาม
มิติน้ ีวา่ กรวย สี่ เหลี่ยมจัตุรัส
ด้าน

1. สี่ เหลี่ยมจัตุรัส มีดา้ น 4 ด้าน
2. ด้านทุกด้านยาวเท่ากัน
3. ด้านตรงข้ามขนานกันอยู่ 2 คู่
มุม 1. สี่ เหลี่ยมจัตุรัส มีมุม 4 มุม
2. มุมทุกมุมเป็ นมุมฉาก
เส้นทแยงมุม 1. เส้นทแยงมุมของสี่ เหลี่ยมจัตุรัสยาวเท่ากัน
2. แบ่งครึ่ งซึ่งกันและกัน
3. แบ่งรู ปสี่ เหลี่ยมออกเป็ นรู ปสามเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากัน 2 รู ป
4. ตัดกันเป็ นมุมฉาก
2.2 แสงและความเข้ มของแสง
ความหมายของแสงและความเข้ มของแสง
ความหมายของแสงและความเข้มของแสง(2554:เว็บไซด์)กล่าวถึงความหมายของแสง
และความเข้มของแสงว่า แสงเป็ นพลังงานรู ปหนึ่ง เดินทางในรู ปคลื่นด้วยอัตราเร็วสู ง 300,000
กิโลเมตรต่อวินาที แหล่งกาเนิดแสงมีท้ งั แหล่งกาเนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น แสงดวง
อาทิตย์ที่เป็ นแหล่งพลังงานของสิ่ งมีชีวติ แหล่ง

กาเนินแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น แสงสว่างจากหลอดไฟ เป็ นต้น เมื่อแสงเคลื่อนที่ผา่ นกลุ่มควัน
หรื อฝุ่ นละออง จะเห็นเป็ นลาแสงเส้นตรง และสามารถทะลุผา่ นวัตถุได้ วัตถุที่ยอมให้แสง
เคลื่อนที่ผา่ นเป็ นเส้นตรงไปได้น้ นั เราเรี ยกวัตถุน้ ีวา่ วัตถุโปร่ งใส เช่น แก้ว อากาศ น้ า เป็ นต้น ถ้า
แสงเคลื่อนที่ผา่ นวัตถุบางชนิดแล้วเกิดการกระจายของแสงออกไป โดยรอบ ทาให้แสงเคลื่อนที่
ไม่เป็ นเส้นตรง เราเรี ยกวัตถุน้ นั ว่า วัตถุโปร่ งแสง เช่น กระจกฝ้ า กระดาษไข พลาสติกฝ้ า เป็ นต้น
ส่ วนวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงเคลื่อนที่ผา่ นไปได้ เราเรี ยกว่า วัตถุทึบแสง เช่น
ผนังคอนกรี ต กระดาษแข็งหนาๆ เป็ นต้น วัตถุทึบแสงจะสะท้อนแสงบางส่ วนและดูดกลืนแสง
บางส่ วนไว้ทาให้เกิดเงาขึ้น
การหักเหของแสง (Refraction of Light) เมื่อแสงเดินทางผ่านวัตถุหรื อตัวกลางโปร่ งใส
เช่น อากาศ แก้ว น้ า พลาสติกใส แสงจะสามารถเดินทางผ่านได้เกือบหมด เมื่อแสงเดินทางผ่าน
ตัวกลางชนิดเดียวกัน แสงจะเดินทางเป็ นเส้นตรงเสมอ แต่ถา้ แสงเดินทางผ่านตัวกลางหลาย
ตัวกลาง แสงจะหักเหสาเหตุที่ทาให้แสงเกิดการหักเหเกิดจากการเดินทางของแสงจากตัวกลาง
หนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งซึ่งมีความหนาแน่นแตกต่างกัน จะมีความเร็วไม่เท่ากันด้วย โดยแสงจะ
เคลื่อนที่ในตัวกลางโปร่ งกว่าได้เร็วกว่าตัวกลางที่ทึบกว่า เช่น ความเร็วของแสงในอากาศมากกว่า
ความเร็วของแสงในน้ า และความเร็วของแสงในน้ ามากกว่าความเร็วของแสงในแก้วหรื อ
พลาสติกการที่แสงเคลื่อนที่ผา่ นอากาศและแก้วไม่เป็ นแนวเส้นตรงเดียวกันเพราะเกิดการหักเห
ของแสง โดยแสงจะเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า ( โปร่ งกว่า) ไปยังตัวกลางที่มี
ความหนาแน่นมากกว่า ( ทึบกว่า) แสงจะหักเหเข้าหาเส้นปกติ ในทางตรงข้าม ถ้าแสงเดินทางจาก
ยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่า ไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า แสงจะหักเหออก
จากเส้นปกติความสว่าง
1. อัตราการให้พลังงานแสงของแหล่งกาเนิดแสง แสงเป็ นพลังงานรู ปหนึ่ง และทาให้เกิด
ความสว่างบนพื้นที่ที่แสงตกกระทบ วัตถุที่ผลิตแสงได้ดว้ ยตัวเอง เรี ยกว่า แหล่งกาเนิดแสง เช่น
ดวงอาทิตย์ เทียนไข และหลอดไฟฟ้ า และปริ มาณพลังงานแสงที่ส่องออกมาจากแหล่งกาเนิดแสง
ใดๆ ต่อ หนึ่งหน่วยเวลา เรี ยกว่า อัตราการให้พลังงานแสงของแหล่งกาเนิดแสง มีหน่วยเป็ น ลูเมน
(lumen ; lm)
2. ค่าความสว่างพลังงานแสงที่ทาให้เกิดความสว่างบนพื้นที่ที่รับแสง ถ้าพิจารณาพื้นที่
ใดๆ ที่รับแสง ความสว่างบนพื้นที่น้ นั หาได้จาก

F เป็ น อัตราพลังงานแสงที่ตกบนพื้น มีหน่วยเป็ นลูเมน (lumen : lm)
A เป็ น พื้นที่รับแสง มีหน่วยเป็ นตารางเมตร m 2
E เป็ น ความสว่าง มีหน่วยเป็ นลักซ์ (lux ; lx)
2.3 โคมไฟ
ชนิดและลักษณะของโคมไฟ
ชนิดและลักษณะของโคมไฟ(2554:เว็บไซด์)กล่าวถึงชนิดและลักษณะของโคมไฟว่า ลักษณะ
ของดวงโคม ชนิดต่าง ๆอุปกรณ์ส่องสว่างอีกชนิดหนึ่งที่ตอ้ งใช้ประกอบคู่ไปกับหลอดไฟ คือ
ดวงโคมไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดติด ป้ องกัน และช่วยการกระจายแสงของหลอดไฟ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น
1. ดวงโคมไฟเพดาน
เป็ นดวงโคมไฟที่ติดเหนือศีรษะ บริ เวณฝ้ าเพดาน หรื อห้องลงมาจากเพดาน เช่น โคมไฟห้อย
เพดานหรื อไฟช่อระย้า (Pendant) ที่มีรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย ทั้งที่ทาจากแก้ว พลาสติก
โลหะ หรื อเซรามิค มีท้ งั แบบโคมไฟธรรมดา (Shade) ราคาไม่แพงไปจนถึงโคมไหแชนเดอเลียร์
(Chandelier) ที่ประกอบไปด้วยหลอดไฟเล็ก ๆ มากมาย สวยงาม ให้แสงสว่างและความร้อนมาก
กินไฟมาก ราคาแพง ไฟติดเพดาน (Ceiling-Mounted Light) มีท้ งั แบบดวงโคมที่ยดึ ติดกับฝ้ า
เพดาน ประกบอไปด้วยที่ครอบ หรื อโป๊ ะทาจากแก้ว หรื อพลาสติกคลุมหลอดไฟเพื่อช่วยในการ
กระจายแสง เช่น โคมไฟโป๊ ะกลมสาหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรื อโคมไฟซาลาเปาสาหรับ
หลอดไส้ เป็ นต้น และแบบที่ติดตั้งโดยเจาะฝ้ าเพดานฝังซ่อนดวงโคมไว้ภายใน ที่เราเรี ยกกันว่า
ไฟดาวน์ไลท์ (Down light) ซึ่งให้แสงสว่างได้ดี สามารถเลือกใช้ชนิดของหลอดไห ลักษณะของ
แสงที่ส่องลงมา และทิศทางการส่ องของสาแสงได้หลายแบบเป็ นได้ท้ งั ไฟพื้นฐานและไฟสร้าง
บรรยากาศ
2. ดวงโคมไฟผนัง
เป็ นชนิดที่ใช้ยดึ ติดกับผนัง มีให้เลือกหลากหลายรู ปแบบเช่นกัน การกระจายแสงส่ วนใหญ่ข้ ึนอยู่
กับลักษณะของโป๊ ะ มีท้ งั แบบให้แสงส่ องออกมาตรง ๆ หรื อแบบสะท้อนเข้าผนังเพื่อสร้าง
บรรยากาศให้กบั ห้อง เป็ นต้น
3. ดวงโคมไฟตั้งพื้น ตั้งโต๊ะ

เป็ นดวงโคมไฟแบบลอยตัวที่ช่วยในการให้แสงสว่างตามจุดต่าง ๆ เป็ นพิเศษ เช่ น ในบริ เวณที่นงั่
อ่านหนังสื อโต๊ะทางาน หรื อโต๊ะหัวเตียง และยังใช้เป็ นของประกอบการตกแต่งในห้องชุดร่ วมกับ
ชุดเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ อีกด้วย เช่น ชุดรับแขก ชุดทานอาหาร เป็ นต้น มีรูปแบบและวัสดุให้เลือก
มากมายหลายหลายราคา
การตัดสิ นใจเลือกใช้ดวงโคมชนิดใด นอกเหนือไปจากรู ปแบบการใช้งานและความสว่างของดวง
โคมแล้ว สิ่ งสาคัญที่ควรใส่ ใจให้มากคือ การซ่อมแซมและดูแลรักษา ไม่วา่ เรื่ องการเปลี่ยนหลอด
ไหหรื ออุปกรณ์เมื่อหมดอายุหรื อชารุ ดเสี ยหาย โคมไฟบางประเภทมีการออกแบบซ่อนอุปกรณ์
ประกอบดวงโคมไว้อย่างมิดชิด การถอดเปลี่ยนทาได้ลาบาก หรื อดวงโคมบางชนิด หาอะไหล่มา
เปลี่ยนได้ยากโดยเฉพาะดวงโคมที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ รวมไปถึงการติดตั้งดวงโคมที่เน้น
ความสวยงามเป็ นหลัก จนมองข้ามในเรื่ องของการดูแลรักษาในภายหลัง ที่พบเห็ นได้มากที่สุดคือ
โคมไฟช่อระย้าที่ติดตั้งบริ เวณโถงบันได หรื อในจุดที่มีฝ้าเพดานสู งจนทาให้ไม่สามารถขึ้นไป
ดูแล เช็ดล้างหรื อเปลี่ยนหลอดไฟได้ (ชนิดและลักษณะของโคมไฟ,2554:เว็บไซด์)

บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1. ถ้วยพลาสติกขาวขุ่นทรงกลม จานวน
120 ใบ
2. ลวดเย็บกระดาษ
จานวน
1 กล่อง
3. หลอดไฟ ขนาด 5 วัตต์ จานวน
3 หลอด
4. สวิตซ์ไฟพร้อมสาย
จานวน
3 ชุด
5. กาวตราช้าง
จานวน
1 หลอด
6. ฟิ วเจอร์บอร์ด
จานวน
1 แผ่น
7. กระดาษแข็ง
จานวน
1 แผ่น
8. กระป๋ องพลาสติก
จานวน
3 กระป๋ อง
9. กรรไกร
จานวน
1 อัน
10.มีดคัตเตอร์
จานวน
1 อัน
11.ไม้บรรทัด
จานวน
1 อัน
3.2 วิธีดาเนินการ การศึกษาเรื่ อง รู ปทรงของโคมไฟกับความเข้มของแสง ได้ดาเนินการดังนี้
1. นาถ้วยพลาสติกมาประดิษฐ์เป็ นรู ปทรงกลม, รู ปทรงสามเหลี่ยม และรู ปทรงสี่ เหลี่ยม
ให้มีขนาดใกล้เคียงกัน
2. ประกอบอุปกรณ์ฐานตั้งโคมไฟโดยใช้กระป๋ องพลาสติก ฟิ วเจอร์บอร์ด หลอดไฟ
และสวิตซ์ไฟพร้อมสาย และทดสอบความพร้อมในการใช้งาน
3. นารู ปทรงที่ได้จากข้อ 1 มาประกอบกับชุดอุปกรณ์ฐานตั้งโคมไฟในข้อ 2 จะได้โคม
ไฟรู ปทรงกลม รู ปทรงสี่ เหลี่ยม และรู ปทรงสามเหลี่ยม ที่พร้อมใช้งาน
4. ดาเนินการทดสอบความเข้มของแสงโดยการนาโคมไฟรู ปทรงกลม รู ปทรงสี่ เหลี่ยม
และรู ปทรงสามเหลี่ยม มาจัดวางในลักษณะตั้งโต๊ะในที่มืด และให้กลุ่มเป้ าหมายจานวน 30 คน
สังเกตความเข้มของแสง และบันทึกผลตามแบบทดสอบที่กาหนดให้
5. ดาเนินการทดสอบความเข้มของแสงโดยการนาโคมไฟรู ปทรงกลม รู ปทรงสี่ เหลี่ยม
และรู ปทรงสามเหลี่ยม มาจัดวางในลักษณะแขวนเพดานในที่มืด และให้กลุ่มเป้ าหมายเดิม
จานวน 30 คน สังเกตความเข้มของแสง และบันทึกผลตามแบบทดสอบที่กาหนดให้
6. สรุ ปและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบทดสอบ

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษา รู ปทรงของโคมไฟกับความเข้มของแสง ซึ่งได้ดาเนินการโดยการ
ทดสอบระดับความเข้มของแสงจากโคมไฟรู ปทรงกลม รู ปทรงสามเหลี่ยม และรู ปทรงสี่ เหลี่ยม
ในลักษณะการตั้งโต๊ะ และแขวนเพดาน ได้ผลการทดสอบดังนี้
ผลการทดสอบ
ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบระดับความเข้ มของแสงจากโคมไฟ 3 รู ปทรงโดยการตั้งโต๊ ะ
ระดับความเข้ มของแสง
น้อย น้อย
ปาน
มาก มาก เฉลี่ย
แปลผล
กลาง
ที่สุด
ลักษณะรู ปทรงของ ที่สุด
โคมไฟ
โคมไฟรู ปทรงกลม
5
7
14
4
0
77
ระดับน้อย
(16.67 (23.33) (46.67) (13.33 (0) (51.33)
)
)
โคมไฟรู ปทรงสี่ เหลี่ยม 1
1
3
12
13
125 ระดับมาก
(3.33) (3.33) (10.00) (40.00 (43.34 (83.33)
)
)
โคมไฟรู ปทรง
2
6
13
9
0
89
ระดับน้อย
สามเหลี่ยม
(6.67) (20.00) (43.33) (30.00 (0) (59.33)
)
จากตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างผูท้ ดสอบจานวน 30 คน ทดสอบ
ระดับความเข้มของแสงจากโคมไฟที่วางอยูใ่ นลักษณะตั้งโต๊ะ มีผแู ้ สดงความคิดเห็นดังนี้
โคมไฟรู ปทรงกลม ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับน้อยที่สุดจานวน 5 คนคิดเป็ นร้อยละ
16.67 ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับน้อยจานวน 7 คนคิดเป็ นร้อยละ 23.33 ความเข้มของแสง
อยูใ่ นระดับปานกลางจานวน 14 คนคิดเป็ นร้อยละ 46.67 ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับมาก
จานวน 4 คนคิดเป็ นร้อยละ 13.33 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 77 คิดเป็ นร้อยละ 51.33 สรุ ปว่ากลุ่มตัวอย่างผู ้

ทดสอบแสดงความเห็นว่าโคมไฟรู ปทรงกลมที่วางอยูใ่ นลักษณะตั้งโต๊ะมีความเข้มของแสงหรื อ
ความสว่างระดับน้อย
โคมไฟรู ปทรงสี่ เหลี่ยมที่วางอยูใ่ นลักษณะตั้งโต๊ะ มีผแู ้ สดงความคิดเห็นดังนิ้ ความเข้ม
ของแสงอยูใ่ นระดับน้อยที่สุดจานวน 1 คนคิดเป็ นร้อยละ 3.33 ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับ
น้อยจานวน 1 คนคิดเป็ นร้อยละ 3.33 ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับปานกลางจานวน 3 คนคิด
เป็ นร้อยละ 10.00 ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับมากจานวน 12 คนคิดเป็ นร้อยละ 40.00 และ
ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับมากที่สุดจานวน 13 คนคิดเป็ นร้อยละ 43.34 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 125
คิดเป็ นร้อยละ 83.33 สรุ ปว่ากลุ่มตัวอย่างผูท้ ดสอบแสดงความเห็นว่าโคมไฟรู ปทรงสี่ เหลี่ยมที่
วางอยูใ่ นลักษณะตั้งโต๊ะมีความเข้มของแสงหรื อความสว่างระดับมาก
โคมไฟรู ปทรงสามเหลี่ยมที่วางอยูใ่ นลักษณะตั้งโต๊ะ มีผแู ้ สดงความคิดเห็นดังนี้ ความเข้ม
ของแสงอยูใ่ นระดับน้อยที่สุดจานวน 2 คนคิดเป็ นร้อยละ 6.67 ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับ
น้อยจานวน 6 คนคิดเป็ นร้อยละ 20.00 ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับปานกลางจานวน 13 คน
คิดเป็ นร้อยละ 43.33 ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับมากจานวน 9 คนคิดเป็ นร้อยละ 30.00 คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ย 89 คิดเป็ นร้อยละ 59.33 สรุ ปว่ากลุ่มตัวอย่างผูท้ ดสอบแสดงความเห็นว่าโคมไฟรู ปทรง
สามเหลี่ยมที่วางอยูใ่ นลักษณะตั้งโต๊ะมีความเข้มของแสงหรื อความสว่างระดับน้อย
ผลการทดสอบ
ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบระดับความเข้ มของแสงจากโคมไฟ 3 รู ปทรงโดยการแขวนเพดาน
ระดับความเข้ มของแสง
น้อย น้อย
ปาน
มาก มาก เฉลี่ย
แปลผล
กลาง
ที่สุด
ลักษณะรู ปทรงของ ที่สุด
โคมไฟ
โคมไฟรู ปทรงกลม
3
8
16
3
0
79
ระดับน้อย
(10.00 (26.67) (53.33) (10.00 (0) (52.66)
)
)
โคมไฟรู ปทรงสี่ เหลี่ยม 2
0
2
10
16
128 ระดับมาก
(6.67) (0)
(6.67) (33.33 (53.33 (85.33)
)
)
โคมไฟรู ปทรง
1
10
11
8
0
86
ระดับน้อย

สามเหลี่ยม

(3.33) (33.33) (36.67) (26.67
)

(0)

(57.33)

จากตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างผูท้ ดสอบจานวน 30 คน ทดสอบ
ระดับความเข้มของแสงจากโคมไฟที่แขวนอยูบ่ นเพดาน มีผแู ้ สดงความคิดเห็นดังนี้
โคมไฟรู ปทรงกลม ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับน้อยที่สุดจานวน 3 คนคิดเป็ นร้อยละ
10.00 ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับน้อยจานวน 8 คนคิดเป็ นร้อยละ 26.67 ความเข้มของแสง
อยูใ่ นระดับปานกลางจานวน 16 คนคิดเป็ นร้อยละ 53.33 ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับมาก
จานวน 3 คนคิดเป็ นร้อยละ 10.00 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 79 คิดเป็ นร้อยละ 52.66 สรุ ปว่ากลุ่มตัวอย่างผู ้
ทดสอบส่ วนใหญ่แสดงความเห็นว่าโคมไฟรู ปทรงกลมแขวนอยูบ่ นเพดาน มีความเข้มของแสง
หรื อความสว่างระดับน้อย
โคมไฟรู ปทรงสี่ เหลี่ยมที่ แขวนอยูบ่ นเพดาน ผลการทดสอบระดับความเข้มของแสงมีผู ้
แสดงความคิดเห็นดังนี้ ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด จานวน 2 คนคิดเป็ นร้อยละ 6.67
ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับปานกลางจานวน 2 คนคิดเป็ นร้อยละ 6.67 ความเข้มของแสงอยูใ่ น
ระดับมากจานวน 10 คนคิดเป็ นร้อยละ 33.33 และความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับมากที่สุดจานวน
16 คนคิดเป็ นร้อยละ 53.33 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 128 คิดเป็ นร้อยละ 85.33 สรุ ปว่ากลุ่มตัวอย่างผู ้
ทดสอบส่ วนใหญ่แสดงความเห็นว่าโคมไฟรู ปทรงสี่ เหลี่ยมที่แขวนอยูบ่ นเพดาน มีความเข้มของ
แสงหรื อความสว่างระดับมาก
โคมไฟรู ปทรงสามเหลี่ยมแขวนอยูบ่ นเพดาน ผลการทดสอบระดับความเข้มของแสงมีผู ้
แสดงความคิดเห็นดังนี้ ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับน้อยที่สุดจานวน 1 คนคิดเป็ นร้อยละ 3.33
ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับน้อยจานวน 10 คนคิดเป็ นร้อยละ 33.33 ความเข้มของแสงอยูใ่ น
ระดับปานกลางจานวน 11 คนคิดเป็ นร้อยละ 36.67 ความเข้มของแสงอยูใ่ นระดับมากจานวน 8
คนคิดเป็ นร้อยละ 26.67 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 86 คิดเป็ นร้อยละ 57.33 สรุ ปว่ากลุ่มตัวอย่างผูท้ ดสอบ
ส่ วนใหญ่แสดงความเห็นว่าโคมไฟรู ปทรงสามเหลี่ยมที่แขวนอยูบ่ นเพดาน มีความเข้มของแสง
หรื อความสว่างระดับน้อย

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
ผลการศึกษารู ปทรงของโคมไฟกับความเข้มของแสง ซึ่งได้ดาเนินการโดยการทดสอบ
ระดับความเข้มของแสงจากโคมไฟรู ปทรงกลม รู ปทรงสามเหลี่ ยม และรู ปทรงสี่ เหลี่ยม โดยการ
นาถ้วยพาสติกทรงกลมมาประดิษฐ์เป็ นรู ปทรงกลม รู ปทรงสามเหลี่ยม และรู ปทรงสี่ เหลี่ยม ที่มี
ขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกับประกอบอุปกรณ์ฐานตั้งโคมไฟที่มีขนาดกาลังวัตต์เท่ากันและทาการ
ทดสอบระดับความเข้มของแสงโดยใช้กลุ่มเป้ าหมายจานวน 30 คนสังเกตและบันทึกผลความเข้ม
ของแสงหรื อความสว่างของแสงไฟที่ส่องผ่านทะลุออกมาจากรู ปทรงทั้งสามแบบโดยการตั้งโคม
ไฟบนโต๊ะและแขวนบนเพดานภายในห้องมืด ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ ความเข้มของแสงหรื อความ
สว่างของแสงที่ส่องผ่านออกมาจากโคมไฟรู ปทรงสี่ เหลี่ยมอยูใ่ นระดับมาก มีความเข้มหรื อความ
สว่างของแสงมากกว่าโคมไฟรู ปทรงอื่นๆรองลงมาคือโคมไฟรู ปทรงสามเหลี่ยมที่มีความเข้มหรื อ
ความสว่างของแสงระดับน้อยและโคมไฟรู ปทรงกลมมีความเข้มหรื อความสว่างของแสงระดับ
น้อยเช่นกัน
5.2 อภิปรายผล
จากผลการศึกษารู ปทรงของโคมไฟกับความเข้มของแสง โดยทดสอบเปรี ยบเทียบระดับความเข้ม
ของแสงจากโคมไฟรู ปทรงกลม รู ปทรงสามเหลี่ยม และรู ปทรงสี่ เหลี่ยมปรากฎว่าโคมไฟรู ปทรง
สี่ เหลี่ยมมีความเข้มของแสงที่ส่องผ่านให้ความสว่างได้มากที่สุดรองลงมาคือโคมไฟรู ปทรง
สามเหลี่ยมและโคมไฟรู ปทรงกลมตามลาดับเป็ นเพราะช่องว่างของพื้นผิวรู ปทรงสี่ เหลี่ยมมี
มากกว่าช่องว่างดังกล่าวไม่ก้ นั แสง แสงสว่างสามารถผ่านออกมาได้โดยตรงทาให้ความเข้มหรื อ
ความสว่างมากกว่าโคมไฟรู ปทรงอื่นๆ ประเด็นนี้สาเหตุหลักเกิดจากถ้วยพลาสติกที่นามา
ประดิษฐ์เป็ นถ้วยรู ปทรงกลม การติดผลึกของถ้วยแต่ละใบจะเกิดช่องว่างระหว่างถ้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ บนพื้นผิวเรี ยบของรู ปทรงสี่ เหลี่ยมจะเกิดช่องว่างมากกว่าพื้นผิวโค้งของรู ปสามเหลี่ยม
และรู ปทรงกลม
5.3 ข้ อเสนอแนะ

1. การเลือกถ้วยพลาสติกควรเลือกถ้วยที่มีความยืดหยุน่ จะได้ติดผลึกง่าย
2. ช่องว่างระหว่างแถวควรมีช่องว่างที่เท่ากัน
3. สถานที่ทดสอบควรเป็ นห้องทึบแสง จะทาให้สังเกตความสว่างของแสงได้ชดั เจนขึ้น
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