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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ ได้น าเสนอความพึงพอใจการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ โดยด าเนินการวิจัย ในรูปแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง และตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่  ผลการสอบถามความพึงพอใจ พบว่า ในตอนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 30 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 70 และ อายุ 20 ปี ร้อยละ 36.66 โดยจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสุดคืออายุ 19 และ 23 ปี มีจ านวน
เท่ากันคือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และ ในตอนที่ 2 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวมของแต่ละด้ านอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ x ̄ = 4.32 จากการให้บริการและตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
ส่งผลให้ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในส่วนของความทนทานแข็งแรงของโครงสร้าง และตู้ชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ควรเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะท าให้ผู้วิจัยเกิด
แนวทางในการพัฒนาโครงสร้างให้ดีขึ้นต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ / ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ / โทรศัพท์มือถือ / พลังงานแสงอาทิตย์ 
 

Abstract 
 This article presented about the student satisfaction of smart phone charger box with 
mobile solar power brought information from this research to improved smart phone charger box 
with mobile solar power. This research was operating by questionnaire divided into 2 parts. Part 1 
was general information of and Part 2 was the student satisfaction of smart phone charger box with 
mobile solar power. The satisfaction resulted in Part 1 was personal data of respondents who was 
graduate student’ s faculty of industrial technology amount 30 people were found that the most 
was male equal to 70% and 20 years old equal to 36.66%. In which the least people of respondents 
was 19 and 23 year olds with the same amount of 3 people equal to 10%. Part 2 was overall user 
satisfaction was very satisfied with the average satisfaction was 4.32 (x ̄ = 4.32) .  From the service 
and questionnaire answer was resulting for researcher suggest and improve the durability of the 
structure and the smart phone charger box with solar power mobile should be moved more 
conveniently. That the researcher had a guideline for improve structure in the further. 
 
Keywords: Satisfaction / Battery Charging cabinet / smart phone / solar power 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันรูปแบบการใช้พลังงานมีหลากหลายชนิด และอุปกรณ์สื่อสารได้ก้าวเข้ามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวัน ท าให้โลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศอันส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการทุก
ด้าน โดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่แบบพกพา เพื่อเอื้อประโยชน์และปฏิรูปการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเพิ่มสัมฤทธิผลทางการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ข้อมูลหรือสารสนเทศเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการศึกษา  โดยเฉพาะสถาบันทาง
การศึกษา  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า และมีความรู้ที่จะไปพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารมีความต่อเนื่องจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์โดยเฉพาะแหล่ง
พลังงานส ารองส าหรับประจุไฟฟ้า เพื่อสะดวกต่อการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
 จากการออกแบบและสร้างตู้ชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่มีระบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่
พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีแผงโซล่าเซลล์ขนาด 100W เครื่องควบคุมการชาร์จขนาด 20 แอมป์ แบตเตอรี่ขนาด 12 
โวลต์ 75 แอมแปร์ช่ัวโมง และอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ Quick Charge 3.0 สามารถชาร์จมือถือได้
จ านวน 4 เครื่องโดยแบ่งเป็นระบบ ios และ android อย่างละ 2 เครื่อง โดยที่ระบบสามารถชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างระบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้สร้างขึ้น มี
ความสะดวกต่อการใช้งาน เนื่องจากมีแผงโซลาร์เซลล์ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดในช่วงเวลากลางวัน อีกทั้งยัง
สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องในช่วงเวลากลางคืนอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่สาธารณะ
แบบเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพื้นที่สาธารณะมากขึ้นเพื่อใช้บริการการตู้ชาร์จ
แบตเตอรี่ และระบบของตู้ชาร์จแบตเตอรี่สาธารณะแบบเคลื่อนที่เป็นระบบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงาน
สะอาดและไม่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้า เหมาะสมแก่การน าไปใช้ประโยชน์ตามพื้นที่สาธารณะในชุมชน 
นอกจากน้ียังสามารถเป็นประโยชน์ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสารในกรณทีี่แบตเตอรีเ่หลือนอ้ย 
เป็นต้น จึงได้มีการด าเนินงานศึกษา และส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที ่

2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ศึกษาข้อมูลหลักการท างานของตู้ชาร์จแบตเตอร์รี่สาธารณะแบบเคลื่อนที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

เบื้องต้นจากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมมา วิเคราะห์และน ามาออกแบบการทดลอง 
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ภาพที่ 1 กระบวนการด าเนินการวิจัย 
 

ในการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ครั้งนี้ เป็นการศึกษาประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ จัดเก็บข้อมูลวิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนแรก เลือกวิธีการเก็บข้อมูลซึ่งมีทั้ง แบบปฐมภูมิที่ได้จากการสังเกตและ ข้อมูลทุติยภูมิ โดยขั้นตอนที่ 2 เป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลและ สรุปผลเพื่อให้เห็นถึงเชิงปริมาณและพรรณนาวิเคราะห์  

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ  
 2. ตัวแปรตาม  ได้แก่ ความพึงพอใจการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามได้มอบหมายให้กลุ่มเป้าหมายท าด้วยตนเอง   

4. ผู้ศึกษาได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาความดีและค่าร้อยละ
ในการอธิบายผลที่ได้รับ 
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ภาพที่ 2 กลุ่มประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อมลูแบบสอบถาม 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม  
2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
เมื่อสร้างแบบสอบถามต้นฉบับขึ้นแล้วน าเสนอให้คณะหรือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ เป็นปรนัย 

ความสามารถในการน าไปใช้ของข้อค าถามแต่ละข้อและตรวจสอบความตรงกันด้าน เนื้อหา น าข้อวิจารณ์เหล่านั้น
จากคณะหรือผู้เช่ียวชาญมาแก้ไขต่อไป ใช้ดรรชนีความพ้องของ ความเห็นของคณะหรือผู้เช่ียวชาญเหล่านั้นเป็น
เกณฑ์ตัดสินใจว่าจะคงข้อความหรือค าถามนี้ไว้ หรือจะตัดออก  

3. ด้านค าถามแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
   3.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)  

    1) ค าช้ีแจงในการตอบ  
    2) ส่วนท่ีเป็นข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  
    3) ส่วนท่ีเป็นค าถามที่ต้องการให้ตอบข้อเท็จจริงและความคิดเห็น  
3.2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยใช้วิธีมี 4 ระดับ ดังนี้  

ความพึงพอใจ  ดีมาก   = 4.51 – 5.00 คะแนน 
ความพึงพอใจ  ด ี  = 3.51 – 4.50 คะแนน 
ความพึงพอใจ  พอใช้   = 2.51 – 3.50 คะแนน 
ความพึงพอใจ  ควรปรับปรุง = 0.50 – 2.50 คะแนน 

 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติวิเคราะห์คือ  
1. ค่าเฉลี่ย (Mean)  
2. ค่าร้อยละ (Percentage)  

 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ ความพึงพอใจของ
การใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ศึกษาใน เชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ จัดเก็บข้อมูล โดยใช้สถิติ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้อภิปรายตามล าดับ ดังน้ี 
 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอร่ี
โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที ่
 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จ
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที ่
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า 
 เพศ จากการศึกษาความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเพศหญิง 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30 รวมกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ข้อมูลปรากฏผลดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตาราง 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามเพศ 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 21 70.00 9 30.00 30 
 
จากตาราง 1 เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับเพศ จ านวน 30 คน โดยคิดเป็นค่าสถิติร้อยละพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเพศหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รวมกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
 
ตาราง 2 จ านวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามอายุ 

อาย ุ
เพศ 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

19 2 1 3 10.00 
20 6 5 11 36.67 
21 9 0 9 30.00 
22 2 2 4 13.33 
23 2 1 3 10.00 
รวม 21 9 30 100 

 
จากตาราง 2 พบว่าอายุส่วนมากคือ 20 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.66 รองลงมาอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 
30 และอายุน้อยที่คือ 19 และ 23 ปี มีจ านวนเท่ากันคือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 

ข้อ รายการ  S.D. แปลความ 
ก. ด้านประสิทธิภาพและประโยชนข์องระบบ 

1. ความเหมาะสมของการใช้งานระบบ 4.37 0.48 พึงพอใจมาก 
2. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.27 0.44 พึงพอใจมาก 
3. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.30 0.46 พึงพอใจมาก 
4. ด้านความปลอดภยัในการใช้งานตู้ชาร์จ 4.40 0.61 พึงพอใจมาก 
5. สามารถชาร์จแบตเตอรีม่ือถือได้เรว็ 4.13 0.67 พึงพอใจมาก 

ข. ด้านการออกแบบ 
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ข้อ รายการ  S.D. แปลความ 
6. ตู้ชาร์จแบตเตอรีม่ีขนาด และ รูปร่างที่มีความ

เหมาะสม 
4.13 0.76 พึงพอใจมาก 

7. ตู้ชาร์จมีความทนทานแข็งแรงของโครงสร้าง 4.10 0.60 พึงพอใจมาก 
8. ตู้ชาร์จแบตเตอรีส่ามารถเคลื่อนยา้ยได้อยา่งสะดวก 4.07 0.63 พึงพอใจมาก 
9. ความเหมาะสมของหน้าจอแสดงผลเปอรเ์ซ็นต์

แบตเตอรี ่
4.27 0.63 พึงพอใจมาก 

10. ความเหมาะสมในการจดัวางต าแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ
ในการชาร์จ 

4.27 0.57 พึงพอใจมาก 

11. ความเหมาะสมของการออกแบบตัวเครื่อง 4.30 0.53 พึงพอใจมาก 
12. การเลือกวสัดุตกแต่ง 4.17 0.58 พึงพอใจมาก 
13. คุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการประดษิฐ์ 4.37 0.60 พึงพอใจมาก 
14. ความเหมาะสมของเทคนิคการออกแบบ 4.31 0.53 พึงพอใจมาก 

ค. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
15. การใช้งานวัสดุไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4.40 0.66 พึงพอใจมาก 
16. ใช้งานได้จริงตามจุดประสงค์การประดิษฐ ์ 4.57 0.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 
17. สามารถน าเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิด

ประโยชน ์
4.53 0.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 

18. น าเอาวัสดเุหลือใช้มาท าให้เกดิประโยชน์ 4.57 0.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 
19. โครงสร้างช้ินงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.53 0.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 รวม 4.32 0.58 พึงพอใจมาก 

 
จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ โดยภาพรวมพึงพอใจมาก (x ̄ = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ก. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์
ของระบบของผู้ใช้บริการพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชาร์จ ( x ̄ = 4.40) รองลงมา          
พึงพอใจมากที่ความเหมาะสมของการใช้งานระบบ (x ̄ = 4.37) พึงพอใจมากที่ความรวดเร็วในการตอบสนองของ
ระบบ (x ̄ = 4.30) ความพึงพอใจมากในประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ ( x ̄ = 4.27) และ      
พึงพอใจมากที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้เร็ว (x ̄ = 4.13) ตามล าดับ ข. ด้านการออกแบบพึงพอใจมากที่
คุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ (x ̄ = 4.37) รองลงมา พึงพอใจมากกับความเหมาะสมของเทคนิคการออกแบบ 
(x ̄ = 4.31) พึงพอใจมากกับความเหมาะสมของการออกแบบตัวเครื่อง (x ̄ = 4.30) พึงพอใจมากท่ีความเหมาะสมของ
หน้าจอแสดงผลเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่และ ความเหมาะสมในการจัดวางต าแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ในการชาร์จมีค่า
ความพึงพอใจเท่ากัน (x ̄ = 4.27) พึงพอใจมากกับการเลือกวัสดุตกแต่ง (x ̄ = 4.17) พึงพอใจมากท่ีตู้ชาร์จแบตเตอรี่มี
ขนาด และ รูปร่างที่มีความเหมาะสม (x ̄ = 4.13) พึงพอใจมากกับตู้ชาร์จมีความทดทานแข็งแรงของโครงสร้าง (x ̄ = 
4.10) และพึงพอใจมากที่ตู้ชาร์จแบตเตอรี่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก (x ̄ = 4.07) ตามล าดับ ค. ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมพึงพอใจมากท่ีสุดสูงสุดคือ ใช้งานได้จริงตามจุดประสงค์การประดิษฐ์และ น าเอาวัสดุเหลือใช้มาท าให้
เกิดประโยชน์มีค่าความพึงพอใจเท่ากัน (x ̄ = 4.57) รองลงมา พึงพอใจมากท่ีสุดที่สามารถน าเอาพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์และ โครงสร้างช้ินงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีค่าความพึงพอใจเท่ากัน ( x ̄ = 4.53) และ        
พึงพอใจมากท่ีสุดที่การใช้งานวัสดุไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (x ̄ = 4.40) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การศึกษาความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ปรากฏผลดังนี้ 
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  1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 30 คนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70 ส่วนใหญ่อายุ 20 ปี ร้อยละ 36.66 โดยอายุ
ผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่คือ 19 และ 23 ปี มีจ านวนเท่ากันคือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10   

1.2 ความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนท่ี ในแต่ละด้านโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (x ̄ = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความ
พึงพอใจของความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 
ทั้ง 3 ด้าน จากล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ปรากฏดังนี้ 
   

ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบของผู้ใช้บริการ 
  ความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบของผู้ใช้บริการ ในภาพรวม (x ̄ = 4.29) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่า ความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ด้านความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชาร์จ (x ̄ = 4.40) มีความพึงพอใจมากท่ีสุด และ ความพึงพอใจของการใช้
บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ด้านสามารถชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้
เร็ว (x ̄ = 4.13) มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
  ด้านการออกแบบ 
  ความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ด้านการออกแบบ ในภาพรวม (x ̄ = 4.22) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ความพึงพอใจของการใช้
บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลงังานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ด้านวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ (x ̄ = 4.37) 
มีความพึงพอใจมากที่สุด และ ความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ด้านตู้ชาร์จแบตเตอรี่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก (x ̄ = 4.07) มีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด 
  ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  ความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในภาพรวม (x ̄ = 4.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ความพึง
พอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ด้านใช้งานได้จริงตาม
จุดประสงค์การประดิษฐ์และ น าเอาวัสดุเหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์มีค่าความพึงพอใจเท่ากัน (x ̄ = 4.57) มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด และ ความพึงพอใจของการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลงังานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ด้านการใช้งานวัสดุไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (x ̄ = 4.40) มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของของผู้ใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 

- ผู้ใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่มีอายุ ต่างกัน มีความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตยแ์บบเคลือ่นที่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ สามารถอภิปรายผลเป็นประเด็น ดังนี้ 

1. สมติฐานด้านการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปด้าน เพศ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

แบบเคลื่อนที่ ไม่ต่างกัน อาจเนื่องมาจากปัจจุบันทั้งชายและหญิง ไม่ว่าจะอายุเท่าใด ต่างได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่ง
พลังงาน ซึ่งเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานมากขึ้น ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไล
รัตน์ จตุสุวรรณศรี (2543) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหาร
ผู้ป่วย : กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยบูรพา โดยท าการเปรียบเทียบบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และลักษณะงานที่ต่างกันว่ามีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน
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หรือไม่ จากการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และลักษณะงานท่ีต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกัน 

2. ความพึงพอใจต่อตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ในภาพรวมอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งความพึงพอใจต่อตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่      
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบของผู้ใช้บริการ ด้านการออกแบบ และด้านผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งความพึงพอใจด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด (x ̄ = 4.52) อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด โดยอีก 2 ด้านนั้นมีความพึงพอใจระดับมาก เนื่องมาจากด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มี
ผลกระทบน้อยและชัดเจนที่สุดในปัจจุบัน ส่วนด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบของผู้ใช้บริการ และด้าน
การออกแบบ มีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากความปลดภัย ความเหมาะ รวมทั้งรูปแบบมีความสะดวก
เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติภัณฑ์ ค าธิตา (2552) เรื่องระบบสารสนเทศการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับเครือข่ายโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ซึ่งผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ด้านความถูกต้องและ
ภาพลักษณ์ทางเทคโนโลยีอยู่ในระดับดีมาก การออกแบบหน้าจอ ความปลอดภัยของระบบ และประโยชน์ต่อ
การศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับดี ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ และครูมีความพึงพอใจด้านความสะดวกรวดเร็ว ความ
ปลอดภัยของระบบ และความถูกต้องของการประมวลผลอยู่ในระดับดีมาก และยังสอดคล้องกับ สุริยา ทับน้อย 
สงคราม สมุทรหล้า (2552) เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีคือ มีความถูกต้อง เที่ยงตรง มีความน่าเช่ือถือได้ ทันสมัยอยู่
เสมอ สามารถตรวจสอบได้ มีความปลอดภัย คุ้มค่าและประหยัดพลังงาน มีความยืดหยุ่น เกี่ยวข้องกับงานที่ท าง่าย
ต่อการน ามาใช้งาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจต่อตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย  มี 2 ข้อ คือ  

1) ความทนทานแข็งแรงของโครงสร้าง (x ̄ = 4.07)  
2) ตู้ชาร์จแบตเตอรี่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก (x ̄ = 4.07)  
ดังนั้นควรที่จะต้องมีการปรับปรุง ความทนทานแข็งแรงของโครงสร้างและ ตู้ชาร์จแบตเตอรี่สามารถ

เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก โดยส่งผลการวิจัยให้แก่ผู้รับผิดชอบในการท าตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ เพื่อปรับและพัฒนาตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ให้ดีขึ้น และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากท่ีสุด 
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