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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอเพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรต่อตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่รับความคิดเห็นการออกแบบและสร้างจาก
ตัวแทนอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรม 5 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจ านวน 100 คน ซึ่งในการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 
สังเกต สนทนา ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที ่สัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต และรวบรวมข้อมูลในขั้นต่อไป 
สร้างแบบประเมินรูปแบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประเมินความพึงพอใจ และ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

จากการประเมินความพึงพอใจพบว่า 
1. การศึกษารูปแบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นทรง

สี่เหลี่ยมและเป็นรูปทรงคล้ายกับตู้โทรศัพท์ 
 2. ความพึงพอใจแบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เช่ียวชาญเลือก แบบที่ 2 เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เนื่องจากมีความเหมาะสมในการพัฒนาด้านรูปแบบที่สร้างสรรค์
และด้านความเหมาะสม มากที่สุด 4.52 ± 0.54  

3. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานต่อตู้ชาร์จแบตเตอรีโ่ทรศพัท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
พบว่าในด้านเหมาะสม มาก 4.40 ± 0.28 

4. ความพึงพอใจของผู้ที่มาออกก าลังกายบริเวณบ่อปลาบึก มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ต่อตู้ชาร์จ
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ที่มาออกก าลัง
กายบริเวณบ่อปลาบึก ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 ± 0.16 
ค าส าคัญ :  ตู้ชาร์จแบตเตอรี่/สถานีชาร์จ/โทรศัพท์มือถือ/พลังงานแสงอาทิตย์ 
 

Abstract 

This research presents satisfaction of people who exercised at Kamphaengphet Rajabhat 
University on battery charging station using solar energy for mobile phone. Design and created 
battery charging station using solar energy from comment of the Faculty of Industrial Technology, 
Kamphaengphet Rajabhat University, 5 innovative design and development experts and 100 user 
samples.  In conducting research, include observation, discussion, and study spatial data, depth 
interview, analyze data from observation, take a look and gather the information in the next step 
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were collected for data. Battery charging station using solar energy for mobile phone was created 
for assesses satisfaction and a summary of satisfaction assessment results. 

From the satisfaction assessment, it was found that: 
1. Study battery charging station by using solar energy for mobile phone for interview 

results, and focus group about battery charging station using solar energy. The rectangular shaped 
and shaped like a telephone box were assessment.  

2. From results of satisfying the model of battery charging station by using solar energy for 
mobile phone, the prototype model 2 were selected by  professional. Because it is appropriate to 
develop the mostly creative and optimal with an average of 4.52 ± 0.54. 

3. From results of satisfaction of user groups on battery charging station by using solar 
energy for mobile phone by, it found that in the most appropriate aspect is an average of 4.40 ± 
0.28 

4. From results of the satisfaction of those who exercise at the fish pond in Kamphaengphet 
Rajabhat University on battery charging station by using solar energy for mobile, the most 
satisfactory level, is an average of 4.36 ± 0.16.   
Keywords :  Box battery, charging station/ mobile phone/solar energy 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ติดตัวของทุกคนก็ว่าได้ ซึ่งการใช้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันไม่ได้เป็นแค่
การโทรออกและรับสายเพียงอย่างเดียว แต่มีทั้งระบบมัลติมีเดี่ยครบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูป เครื่องเล่น 
Mp3 เครื่องเล่น Mp4 อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการจัดท าเอกสารบนโทรศัพท์ การโอนเงิน เป็นต้น  จากสถิติผู้ใช้งาน
โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย พบว่า อัตราการเติบโตของการใช้งานในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าตัวเลขผู้ใช้งาน
โทรศัพท์มือถือเติบโตแบบก้าวกระโดด ในปี 2013 มีผู้ใช้อยู่ที่ 71 ล้านราย ขยับไปในปี 2014 เพิ่มเป็น 84 ล้านราย
ในปี 2015และเพิ่มเป็น 92 ล้านราย ในปี 2016 เพิ่มเป็น 97 ล้านราย ซึ่งตัวเลขจากการรายงานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่มียอดของ ผู้ใช้งานมือถืออยู่ที่เพิ่มขึ้นนับว่าประเทศไทยมีอัตราการ
เติบโตของคนใช้งานโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น 100% ในขณะที่ประชากรของประเทศไทยอยู่ที่ราว 67.7 ล้านคนนั่น
หมายความว่ายอดผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือของไทยเทียบกับจ านวนประชากรนั้นอยู่ที่ 109% โดยมีอัตราการใช้งาน
หลายเบอร์ (Multiple SIM) สูงถึง 35%  เมื่อมีการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมากมายก็จะท าให้เกิดการสูญเสียพลังงาน
ซึ่งอยู่ในรูปแบบของแบตเตอร์รี่ และการชาร์จแบตเตอร์รี่ในแต่ละครั้งก็จ าเป็นต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้า ซึ่งพลังงาน
เหล่านี้ล้วนมาจากพลังงานสิ้นเปลือง (ไทยรัฐออนไลน์, 2559)  

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีผู้คนเข้ามาออกก าลังกายและมาพักผ่อนเป็นจ านวนมากในบริเวณ
โดยรอบบ่อปลาบึก ช่วงเวลาที่ผู้คนจะเข้ามาพักผ่อนหรือออกก าลังกาย จะอยู่ในช่วง 17.00-20.00 น. โดยประมาณ 
ซึ่งส่วนมากมักจะมีการฟังเพลง เล่นเกมส์ ถ่ายรูป หรือพักผ่อน และมักจะเกิดเหตุการณ์ที่ตามมาคือ ไฟฟ้าใน
แบตเตอรี่โทรศัพท์มักจะหมดก่อน แต่ในบริเวณรอบบ่อปลาบึกไม่มีปลั๊กไฟท่ีจะชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ หาก
ต้องการจะชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ต้องออกไปหาพื้นท่ีหรือบริเวณที่มีปลั๊กไฟที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท ์

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือสาธารณะโดยใช้พลังงาน
จากแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการใช้พลังงานไฟฟ้า และเป็นท่ีชาร์จแบตเตอรี่ให้กับคนท่ีอยู่
บริเวณบ่อปลาบึกได้ชาร์จในกรณีที่แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหมดฉุกเฉิน โดยท าการออกแบบโครงสร้างตู้ชาร์จ
แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญเพื่อท าการคัดเลือกตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่
เหมาะสมที่สุด หลังจากนั้นน าไปสร้าง น าไปทดสอบ ติดตั้ง และส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาออกก าลัง
กายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรต่อตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรต่อตู้ชาร์จ

แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1. แหล่งเนื้อหาท่ีเป็นเอกสาร ซึ่งได้แก ่งานวิจัย ตาราวิชาการ (นิรัช สุดสังข,์ 2548) วารสาร แผ่นพับ 

หนังสือพิมพ์ และกรอบแนวคดิในการพัฒนาตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศพัท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตยส์ าหรับ 
1) การตีปญัหา (Problem Identification) 
2) การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) 
3) การกลั่นกรองการออกแบบ (Design Refinement) 
4) การวิเคราะห ์(Analysis) 
5) การตดัสินใจ (Decision) 
6) ต้นแบบข้ันสมบูรณ ์(Implementation) 
และก าหนดกรอบแนวความคดิการออกแบบตู้ชาร์จแบตเตอรีโ่ทรศพัท์มือถือด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ต้องค านึงถึงปัจจัย 
1) รูปแบบที่สร้างสรรค ์
2) มีความงดงามท่ีน่าสนใจ 
3) สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย 
4) เหมาะสมกับวัสด ุ
5) สอดคล้องกับการผลิต 
 

2. แหล่งเนื้อหาท่ีเป็นบุคคล คือ ตวัแทนอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และผู้ทรงคณุวุฒิด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 

ขอบเขตด้านพ้ืนที ่
คือ พื้นที่การวิจัยเฉพาะในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวแทนอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม จ านวน 3 ท่าน 
กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอยา่ง ได้แก่ ตัวแทน

อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรม 5 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจ านวน 100 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบสังเกตแบบมสี่วนร่วม เพื่อศึกษาข้อมูลด้านพ้ืนท่ี และกลุ่มชุมชน ลงพื้นที่เพ่ือสังเกต และถ่ายภาพ 

โดยมีส่วนร่วมกับชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต และน าแบบสังเกต และรวบรวมข้อมูลในขั้นต่อไป 
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาด้านการการออกแบบตู้ชาร์จแบตเตอรีโ่ทรศัพท์มือถือดว้ย

พลังงานแสงอาทิตย์  
3. แบบประเมินรูปแบบตู้ชาร์จแบตเตอรีโ่ทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
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4. แบบประเมินความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 2 ชุดคือ ความพึงพอใจต่อตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ และความพึงพอใจของประชาชนที่มาออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรต่อตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
เลือกตอบได้ตามรายการ (Check-list) ได้แก่ เพศ อาย ุระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

 ตอนท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ลักษณะ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับตามแนวทาง ลิเคริ์ท (Likert’s Scale) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต และน าแบบสังเกต ที่สมบูรณ์แล้วไปรวบรวม 

ข้อมูลในขั้นต่อไป 
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  (Depth Interview) ใช้วิธีการ

ตีความ สร้างข้อสรุปข้อมูลจากรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็นโดยการจัดระเบียบข้อมูล และคัดข้อมูลส่วนท่ีไม่
เกี่ยวข้องหรือข้อมูลที่ขัดแย้งกันออก 

3. แบบประเมินรูปแบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยค่าสิถิติมัธฌิมเลข
คณิต (Arithmetic mean) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประเมินตามแบบ
มาตรฐานประเมินค่าระดับ (Rating Scale) คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสม
น้อย โดยใช้อ่านค่าตามอัตราส่วน (ส านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, 2556) ดังนี ้

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ การแจงแจงความถี่ (Frequent) ค่าร้อยละ 
(Percentage) 

ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มาออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรต่อตู้ชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  

 1.1 ผลการสังเกตและการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับรูปแบบของตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นทรงสี่เหลี่ยม 
     1.2 ผลการศึกษาข้อมูลจากการสนทนากลุ่มโดยส่วนใหญ่จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมและเป็นรูปทรงคล้ายกับตู้
โทรศัพท ์

2. ผลการออกแบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีหลักการ และขั้นตอนการ
ออกแบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 3 รูปแบบ โดยหลักการออกแบบเน้นออกแบบ
เป็นรูปทรงเรขาคณิตรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปทรงห้าเหลี่ยม โดยออกแบบโครงสร้างใช้โครงสร้าง
เหล็กเป็นและโครงเป็นอคิลิคใส เพื่อความสวยงามรูปเหลี่ยมกลมกลืน รูปลักษณะสัมพันธ์กัน ตามโครงสร้างในขนาด
สัดส่วนเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจแบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญเลือก แบบที่ 2 เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เนื่องจากมีความเหมาะสมในการพัฒนาด้าน
รูปแบบที่สร้างสรรค์และด้านความเหมาะสม มากที่สุด 4.52 ± 0.54 ตามตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจแบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในภาพรวม 
ทั้ง 3 แบบ 

รูปแบบตู้ชาร์จแบตเตอร่ีโทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ระดับความพึงพอใจ 

(N=3) 
X ±SD 

 

 

 

 

 

 

 

4.40 ± 0.5 

 

 

 

 

 

 

4.50 ± 0.28       
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจแบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ในภาพรวม ทั้ง 3 แบบ (ต่อ) 

รูปแบบตู้ชาร์จแบตเตอร่ีโทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ระดับความพึงพอใจ 

(N=3) 
X ±SD 

 

 

 

 

 

 

4.27 ± 0.36 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.39 ±  0.38 

ระดับความเหมาะสม มาก 
 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานต่อตู้ชาร์จแบตเตอรีโ่ทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ พบว่าในด้านเหมาะสม มาก 4.40 ± 0.28 
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มาออกก าลังกายบริเวณบ่อปลาบึก มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

ต่อตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้
ที่มาออกก าลังกายบริเวณบ่อปลาบึก ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 ± 0.16 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผล
การสังเกตและการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มโดยส่วนใหญ่จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมและเป็นรูปทรงคล้ายกับตู้
โทรศัพท ์
  2. ผลการประเมินความพึงพอใจแบบตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญได้เลือก แบบท่ี 2 เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เนื่องจากมีความเหมาะสมในการพัฒนาด้าน
รูปแบบที่สร้างสรรค์และด้านความเหมาะสม มากที่สุด 4.52 ± 0.54 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกวินท์ พิม
พนอมและนายสิทธิพันธ์ (2558) บึงราษฎร โครงงานเรื่องกล่องชาร์ตแบตเตอร์รี่พลังงานแสงอาทิตย์มีจุดประสงค์ใน
การสร้างเทคโนโลยี ใหม่ๆ ขึ้นมาจากเดิมเพื่อใช้ในการชาร์ตไฟเพื่อนา มาใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งได้ท าจากแผงโซล่า
เซลล์ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานต่อตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ พบว่าในด้านเหมาะสม มาก 4.40 ± 0.28 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิษณุ สะเตวินและสิทธิพงศ์ 
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ขุนทองจันทร (2554) โครงงานนี้ได้กล่าวถึงรูปแบบการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 
หยอดเหรียญไปใช้ในสถานที่ไม่มีระบบไฟฟ้า โดยมีหลักการคือ น าเอาพลังงานแสงอาทิตย์มา เปลี่ยนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า โดยผ่านเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 40 วัตต์ และเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไว้ใน แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ จ านวน 
2 ลูก แล้วน าเอาพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ มาผ่าน  วงจรเก็บประจุพลังงานให้แบตเตอรี่ของ
โทรศัพท์มือถือโดยมีแนวคิดนี้เป็นการน าเอาพลังงานจาก ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็นพลัง
ทดแทน 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มาออกก าลังกายบริเวณบ่อปลาบึก มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
ต่อตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้
ที่มาออกก าลังกายบริเวณบ่อปลาบึก ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.36 ± 0.16 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของทรงศักดิ์ อินทรสิทธ์ิ และธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ (2559) การพัฒนาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา โดยที่ในปัจจุบันสัญญาณโทรศัพท์มือถือสามารถครอบคลุมพื้นที่
ส่วนใหญ่ของประเทศในขณะที่ระบบไฟฟ้าสาธารณะยังไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกัน 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

ควรท าความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์เป็นประจ าเพื่อให้แผงโซลาร์เซลล์ท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่
ควรน าโทรศัพท์มือถือมาชาร์จในขณะที่แดดร้อนจัด เนื่องจากจะท าให้โทรศัพท์มือถือระเบิดได้  และควรเพิ่มวงจร
หรือระบบตัดการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และท าที่กันฝนให้กว้างขึ้นเหมือน
หลังคาจะท าให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
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