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Abstract
The purpose of this research is to explore the Islamic community's opinion toward a solar PV rooftop
of the masjid in Prik, Sadao, Songkhla province. The samples size in this research were four hundred Muslims
by an accidental sampling This research collected data questionnaires. The instruments for data collection
were an accidental sampling, questionnaire. The results of this research revealed that muslims have an overall
opinion toward a solar PV rooftop of the masjid in Prik, Sadao, Songkhla province were at the high level.
When considering the results of this research each side revealed that the level of opinion was in all aspects
high level, such as performance, the involvement of people in the community, value, promotion of
government agencies, security, beauty and suitability, and the use except that the environment, aspects were at
the highest level.
Keywords: Solar PV Rooftop, Masjid
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจความคิดเห็นของชุมชนชาวมุสลิมที่มีต่อพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคามัสยิด ตาบลปริ ก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยศึกษากับชาวมุสลิมที่มีภูมิลาเนาอยู่ในตาบล
ปริ ก จานวน 400 คน และใช้วิธี การสุ่ มตัวอย่ า งแบบบังเอิ ญ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ น
แบบสอบถาม ผลการวิ จัย พบว่า ชาวมุ ส ลิ มมี ค วามคิ ด เห็ น ในภาพรวมต่ อการติ ด ตั้งระบบผลิ ต ไฟฟ้ าเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคามัสยิด ตาบลปริ ก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อยูร่ ะดับมาก เมื่อพิจารณารายได้ พบว่า
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ความคิ ดเห็นทุกด้านอยู่ในระดับมาก เช่ น ด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้านการมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชน ด้านความ
คุม้ ค่า ด้านการส่ งเสริ มของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความปลอดภัย ด้านความสวยงามและความเหมาะสม และ
ด้านการใช้งาน ยกเว้นด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา มัสยิด
บทนา
พลังงานเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นต่อการดารงชี วิตเป็ นอย่างมาก และจากสถานการณ์ พลังงานของ
ประเทศไทยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศไทยมีการใช้พลังงานมากถึง 6,698 พันตัน ซึ่ งพลังงานที่
มีอยูไ่ ม่เพียงพอต่อปริ มาณการใช้ ทาให้ตอ้ งนาเข้าพลังงาน ซึ่ งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ได้นาเข้าพลังงาน คิด
เป็ นมูลค่ากว่า 78,038 ล้านบาท โดยมีการนาเข้าน้ ามันดิ บมากที่ สุด จากการขาดแคลนพลังงาน ประกอบกับ
พลังงานบางอย่างมีอยู่จากัด ทาให้รัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้ น
รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน โดยพบว่า ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีการใช้พลังงาน
ทดแทน 996 พันตัน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2560ข ) แต่พลังงาน
ที่ใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จะเป็ นพลังงานที่ได้จากฟอสซิ ล ได้แก่ ถ่านหิ น ปิ โตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ
ซึ่ งก่อให้เกิ ดมลพิษและก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในปริ มาณสู ง ทาให้เกิ ดภาวะเรื อนกระจกซึ่ งเป็ นปั ญหาของ
ภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ จึงได้มีแนวคิดที่จะนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้มากขึ้น เนื่ องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็ น
แหล่งพลังงานตามธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นพลังงานสะอาดและสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ และที่นิยมกันมาก คื อ
การนาระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน, 2560ก) มาใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) เป็ นการนาแสงอาทิตย์มาผลิตเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้ า โดยมีแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์เป็ นตัวรับแสงแดดแล้วเปลี่ยนให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง ผ่านอุปกรณ์แปลง
กระแสไฟฟ้ าให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ แล้วส่ งให้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในอาคารใช้งาน ซึ่ งการติดตั้งระบบไฟฟ้ าเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคามีประโยชน์มากมาย อาทิ แผงเซลล์แสงอาทิตย์บงั แสงแดด ช่วยลดความร้อนของหลังคา
ช่ วยลดค่ าไฟฟ้ า เนื่ องจากสามารถผลิ ตไฟฟ้ าใช้เองได้ เป็ นการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่
สะอาด ไม่มีที่สิ้นสุ ด ช่ วยชะลอการก่ อสร้างโรงไฟฟ้ า เป็ นการผลิ ตไฟฟ้ าแบบกระจายไปในภูมิภาคต่ าง ๆ
ช่ วยลดการก่ อสร้างระบบสายส่ งไฟฟ้ า และลดการสู ญเสี ยไฟฟ้ าในระบบสายส่ ง สร้างความมัน่ คงทางด้าน
พลังงานให้แก่ ประเทศชาติ และช่ วยลดภาวะโลกร้อน ดังนั้น การนาระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์แบบ
ติดตั้งบนหลังคามาใช้นบั ว่าเป็ นหนึ่ งในพลังงานทดแทนที่มีประโยชน์คุม้ ค่าและน่าลงทุน เนื่ องจากเป็ นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูแ่ ล้วนัน่ คือแสงอาทิตย์มาผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้ าไว้ใช้เองในบ้าน อาคาร หรื อหากผลิต
ได้มากก็สามารถจาหน่ายคืนให้การไฟฟ้ าได้ เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการสร้างรายได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดการ
ลงทุนของภาครัฐในการนาก๊าซธรรมชาติ ซึ่ งปั จจุบนั มีสัดส่ วน 70% ของการผลิตไฟฟ้ าทั้งหมด และเป็ นการ
สร้างความมัน่ คงด้านพลังงานของประเทศด้วย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน, 2557)
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ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่ องโครงการนาร่ อง การผลิตไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิ ตย์บนหลังคาอย่างเสรี โดยมีหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนส่ วนหนึ่ งได้เข้าร่ วมโครงการ และ
ติดตั้งระบบโซลาร์ รูฟ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอีกจานวนมากที่ ให้ความสาคัญในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ า
เซลล์แสงอาทิ ตย์บนหลังคา เทศบาลตาบลปริ ก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นับเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งที่ ให้
ความสาคัญกับการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ โดยมี นายสุ ริยา ยีขุน นายกเทศมนตรี และคณะผูบ้ ริ หาร
ที่มีความมุ่งมัน่ เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรมทางสังคมโดยมีแนวทางในการดาเนิ นโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยให้คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาก้าวหน้าในเทคโนโลยี และมีความมัน่ คงทางด้านพลังงาน
รวมถึ งระบบการผลิ ตที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมเพื่ อคุ ณภาพชี วิตและสิ่ งแวดล้อมที่ ดีของชุ มชน โดยได้นา
พลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในตาบลปริ กมากมาย อาทิ ระบบจัดการขยะพลังงานแสงอาทิ ตย์ ระบบไฟฟ้ า
แสงสว่างทางเข้าเทศบาลตาบลปริ ก ระบบสู บน้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั ได้มีการดาเนิ น
โครงการติ ดตั้งระบบไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์บนหลังคามัสยิด ตาบลปริ ก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อให้
ชุมชนมุสลิมได้ใช้ไฟฟ้ าซึ่ งเป็ นพลังงานสะอาดในการประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม (เทศบาลตาบล
ปริ ก, 2559) โดยการดาเนิ นงานโครงการของชุ มชนต้องการการมีส่วนร่ วมกับประชาชนในการแสดงความ
คิดเห็นในด้านต่าง ๆ เนื่ องจากความคิ ดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เป็ นสิ่ งที่ สะท้อนถึงความต้องการที่ แท้จริ ง
อีกทั้งประชาชนที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่น้ นั เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งทางบวกและทางลบในสิ่ งที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน ทั้งนี้ การดาเนิ นโครงการที่นาประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม และรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนย่อมทา
ให้ประชาชนร่ วมแรงร่ วมใจในการดูแล รักษา และสานต่อโครงการที่ เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนให้มีความยัง่ ยืน
ตลอดไป (สานักส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน, 2559) จากความสาคัญและที่มาของ
ปั ญ หา ผูว้ ิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การติ ด ตั้ง ระบบไฟฟ้ าเซลล์แ สงอาทิ ต ย์
บนหลังคามัสยิด ตาบลปริ ก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อสารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวมุสลิม ที่มีต่อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคามัสยิด ตาบลปริ ก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อทราบถึงความคิ ดของชาวมุสลิมที่ มีต่อการติ ดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์บนหลังคา
มัสยิด ตาบลปริ ก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
2. เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชาวมุสลิม ตาบลปริ ก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
3. เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีของชาวมุสลิม ตาบลปริ ก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กับหน่วยงาน
ภาครัฐ
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ขอบเขตของการวิจยั
การสารวจความคิดเห็นของชาวมุสลิมที่มีต่อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
มัสยิด ตาบลปริ ก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาในประเด็นความคิดเห็นของชาวมุสลิมที่มีต่อการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคามัสยิด ตาบลปริ ก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ มุ่งศึกษาเฉพาะในตาบลปริ ก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
3. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาชาวมุสลิมที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นตาบลปริ ก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่เข้ามาใช้มสั ยิดในการประกอบศาสนกิจ
แนวคิดเกีย่ วกับพลังงานแสงอาทิตย์
ดวงอาทิ ต ย์เ ป็ นแหล่ ง พลัง งานหมุ น เวี ย นที่ มี ศ ัก ยภาพมหาศาลไม่ มี วนั หมด เป็ นพลัง งานสะอาด
ปราศจากอันตรายและมลพิษ สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทุกพื้นที่ พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็ นพลังงานที่เกิด
จากกระบวนการนิ วเคลียร์ ที่เรี ยกว่า นิ วเคลียร์ ฟิวชัน่ ซึ่ งกระบวนการเกิดพลังงานบนดวงอาทิตย์เป็ นผลจากการ
รวมตัวของอะตอมไฮโดรเจนเป็ นอะตอมฮี เ ลี่ ย ม และจะมี มวลอะตอมไฮโดรเจนส่ วนหนึ่ ง เปลี่ ยนรู ป เป็ น
พลังงานในรู ปคลื่นรังสี แม่เหล็กไฟฟ้ าถูกส่ งออกไปรอบดวงอาทิตย์ หากพลังงานแสงอาทิตย์ตกกระทบผิวโลก
1 เดือน และมนุษย์สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ท้ งั หมดจะสามารถทดแทนเชื้อเพลิงถ่านหิ นได้แปดล้านล้านตัน
ซึ่ งเป็ นปริ มาณของถ่านหิ นที่คาดว่ามีเหลืออยูใ่ นโลกทั้งหมด ความรู ้ที่สาคัญเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ มีดงั นี้
1. การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเส้นศูนย์สูตรทาให้ได้รับแสงอาทิ ตย์อย่างต่อเนื่ องและคงที่ ตลอดทั้งปี จัดอยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ ซึ่ งประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เป็ น
เวลานาน เริ่ มจากการใช้ประโยชน์เพื่อการถนอมอาหาร โดยการตากแห้งและอบแห้งอาหารและผลผลิตทาง
เกษตรต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อการปรุ งอาหาร และกิจกรรมอื่น ๆ เช่ น การตากผ้า
และการทานาเกลื อ ปั จจุ บนั ประเทศไทยนาความร้ อนจากแสดงอาทิ ตย์มาใช้ให้เ กิ ดประโยชน์มากขึ้ น เช่ น
การใช้เ ครื่ อ งผลิ ต น้ า ร้ อ นจากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ส าหรั บโรงพยาบาล โรงแรม การทาเครื่ อ งต้มน้ า จาก
แสงอาทิตย์ การทาเตาแสงอาทิตย์ การทาเครื่ องกลัน่ น้ าแสงอาทิตย์ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการนาพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้โดยตรงและไม่ใช้เทคโนโลยีข้ นั สูง
การผลิตไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ทาได้ 2 วิธี คือ การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นไฟฟ้ าโดยตรง ซึ่ งเป็ น
หลักการสาคัญของเซลล์แสงอาทิตย์หรื อโซลาร์ เซลล์ อาศัยวัสดุสาคัญประเภทสารกึ่ งตัวนา เช่น ซิ ลิกอน หรื อ
สารประกอบกึ่งตัวนา เช่น กอลเลียมอาร์เซไนด์ ส่ วนอีกวิธีหนึ่งของการผลิตไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ก็คือ ใช้ความ
ร้อนของแสงอาทิตย์ไปต้มน้ าหรื อทาให้ก๊าซร้อน แล้วใช้ไอน้ าร้อนหรื อก๊าซร้อนไปทาให้เทอร์ ไบน์หรื อกังหัน
ใบพัดของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าหมุนอีกต่อหนึ่ง ซึ่ งเป็ นการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง
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2. ประเภทของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็ น
พลังงานที่ สะอาด ปราศจากมลพิ ษ และเป็ นพลังงานที่ มีศกั ยภาพสู ง ในการใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์สามารถ
จาแนกออกเป็ น 2 รู ปแบบคือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้ า โดยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าสามารถจาแนกเป็ นระบบผลิตไฟฟ้ า
ด้วยเซลล์แสงอาทิ ตย์ และระบบผลิ ตไฟฟ้ าด้วยความร้ อนแสงอาทิ ตย์ ในการใช้เซลล์แสงอาทิ ตย์เพื่ อผลิ ต
พลังงานไฟฟ้ าจากดวงอาทิตย์โดยตรง จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่ องควบคุม
การประจุ แบตเตอรี่ เครื่ องเปลี่ ย นระบบไฟฟ้ า และแบตเตอรี่ โดยพลัง งานไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ตได้จากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จะต้องมีการออกแบบเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในอาคาร
3. การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
ในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาต้องตรวจสอบโครงสร้างของหลังคาหรื อจุดที่เสี่ ยงต่อการ
เกิดอุบตั ิเหตุ เช่น กระเบื้องหลังคามีจุดไหนที่เปราะบาง สถานที่ปฏิบตั ิงานใกล้สายไฟแรงสู งหรื อไม่ ทั้งนี้ ตอ้ งมี
การวางแผนและแก้ไขจุดเสี่ ยงต่าง ๆ ให้เรี ยบร้ อยก่อนปฏิ บตั ิ งาน อีกทั้งต้องเตรี ยมแผนการจัดการกับสภาพ
อากาศที่ไม่เอื้ออานวย เช่น ลมแรง ฝนฟ้ าคะนอง รวมถึงแผนป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุตกจากที่สูง ทั้งนี้ ช่างติดตั้ง
ต้องได้รับการฝึ กอบรมและสามารถติดตั้งได้อย่างถูกวิธี
วิธีการวิจยั
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ คือ ชาวมุสลิมที่มีภูมิลาเนาอยู่ในตาบลปริ ก อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา ประมาณ 5,775 คน (เทศบาลตาบลปริ ก, 2559) ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีคานวณหา
จานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (Yamane, 1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ ยวกับความคิ ดเห็นของชาวมุสลิมที่ มีต่อการติ ดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์
แสงอาทิ ตย์บนหลังคามัสยิด ตาบลปริ ก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 8 ด้าน คื อ 1) ด้านความ
คุม้ ค่า 2) ด้านประสิ ทธิ ภาพ 3) ด้านการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน 4) ด้านความปลอดภัย 5) ด้านสิ่ งแวดล้อม
6) ด้านการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 7) ด้านความสวยงามและความเหมาะสม และ 8) ด้านการใช้งาน
แบบสอบถามมีลกั ษณะคาถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณ (Rating Scales) โดยกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนน 5 ระดับ จากมากที่สุด ( 5 คะแนน) ถึงน้อยที่สุด (1 คะแนน) ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
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สาหรับการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ใช้เกณฑ์ในการกาหนดช่ วงความกว้างของ
ข้อมูลแต่ละระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00
หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20
หมายถึง เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60
หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80
หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่ มเก็บแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์หลังจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ า
เซลล์แสงอาทิ ตย์บนหลังคามัสยิดเสร็ จสิ้ น และได้มีการทดลองใช้งานเป็ นเวลา 2 เดื อน จากนั้นจึงใช้การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญในการเก็บแบบสอบถาม โดยดาเนินการจนครบ 400 ตัวอย่าง
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อคานวณหาค่าสถิติภาคบรรยาย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เพศหญิง จานวน 238 คน (ร้อยละ 59.50) มีอายุระหว่าง 36-45 ปี
มากที่สุด จานวน 102 คน (ร้อยละ 25.50) รองลงมามีอายุระหว่าง 18-25 ปี จานวน 97 คน (ร้อยละ 24.25) ใน
ส่ วนของระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างสาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 106 คน (ร้อย
ละ 26.50) รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย/ ปวช. จานวน 100 คน (ร้อยละ 25.00) เมื่อพิจารณาถึง
อาชี พ พบว่า มีอาชี พค้าขาย/ ธุ รกิจส่ วนตัว มากที่สุด จานวน 101 คน (ร้อยละ 25.25) รองลงมาคือรับจ้างทัว่ ไป
จานวน 89 คน (ร้อยละ 22.25) โดยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท มากที่สุด จานวน 168 คน (ร้อยละ
42.00) รองลงมา คือ มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จานวน 143 คน (ร้อยละ 35.75)
ในส่ วนของระดับความคิดเห็นของชุมชนต่อระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์ ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอเป็ น
รายด้าน คือ ด้านความคุม้ ค่า ด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้านการมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชน ด้านความปลอดภัย ด้าน
สิ่ งแวดล้อม ด้านการส่ งเสริ มของหน่ วยงานภาครัฐ ด้านความสวยงามและความเหมาะสม และด้านการใช้งาน
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของชุมชน ต่อระบบผลิต
ไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ภาพรวมรายด้านทุกด้าน
X

S.D.

4.33
4.19
4.18
4.16
4.16
4.10
4.03
3.99
4.14

0.56
0.52
0.51
0.58
0.63
0.52
0.63
0.56
0.51

รายด้ าน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ด้านสิ่ งแวดล้อม
ด้านประสิ ทธิ ภาพ
ด้านการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน
ด้านความคุม้ ค่า
ด้านการส่ งเสริ มของหน่วยงานภาครัฐ
ด้านความปลอดภัย
ด้านความสวยงามและความเหมาะสม
ด้านการใช้งาน
ภาพรวม

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของคนในชุมชนต่อระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ในภาพรวม
ทุกด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 โดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คื อ ด้านสิ่ งแวดล้อม
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.33 รองลงมา คือ ด้านประสิ ทธิ ภาพ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 4.19
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
ระดับความคิดเห็นของประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่ตาบลปริ ก ที่มีต่อระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคามัสยิด ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นเมื่อพิจารณาในภาพรวมด้านสิ่ งแวดล้อม
พบว่า คนในชุมชนมีความคิดเห็นว่าระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในระดับมากที่สุด
โดยคนในชุ มชนมีความคิดเห็นว่า ระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงานธรรมชาติ ไม่ก่อมลพิษ
ในการผลิตไฟฟ้ า และระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงานของประเทศได้ และ
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม ช่ วยลดภาวะ
โลกร้อน ในขณะที่ระดับความคิดเห็นของประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่ตาบลปริ ก ที่มีต่อระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามัสยิด ในภาพรวมด้านประสิ ทธิ ภาพ พบว่า คนในชุมชนมีความคิ ดเห็นว่าระบบ
ผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์มีประสิ ทธิ ภาพในระดับมาก โดยคนในชุ มชนมี ความคิ ดเห็นว่า ระบบผลิตไฟฟ้ า
เซลล์แสงอาทิตย์เป็ นพลังงานทดแทนที่สะอาด และเมื่อนาระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ ทาให้สามารถ
ใช้ไฟฟ้ าในมัสยิดได้ แม้ว่าไฟฟ้ าในตาบลปริ กดับ นอกจากนี้ ระดับความคิดเห็นของประชาชนชาวมุสลิมใน
พื้นที่ตาบลปริ ก ที่ มีต่อระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามัสยิด ภาพรวมด้านการมีส่วนร่ วม
ของคนในชุ มชน พบว่า คนในชุ มชนมีความคิ ดเห็นว่า ระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์ทาให้เกิ ดการมีส่วน
ร่ ว มกัน ของคนในชุ ม ชนในระดับ มาก โดยคนในชุ ม ชนมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การน าระบบผลิ ต ไฟฟ้ าเซลล์
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แสงอาทิตย์มาใช้ จะทาให้คนในชุมชนร่ วมกันส่ งเสริ มสนับสนุ นการใช้พลังงานทางเลือกอื่น และจะทาให้คน
ในชุมชนร่ วมกันใช้ไฟฟ้ าในมัสยิดอย่างประหยัด
เมื่อพิ จารณาระดับความคิ ดเห็ นของประชาชนชาวมุสลิมในพื้ นที่ ตาบลปริ ก ที่ มีต่อระบบผลิตไฟฟ้ า
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามัสยิด ภาพรวมด้านความคุม้ ค่า พบว่า คนในชุ มชนมีความคิดเห็นว่าระบบ
ผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์มีความคุม้ ค่าในระดับมาก โดยคนในชุมชนมีความคิดเห็นว่า ระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์
แสงอาทิตย์ช่วยลดความสิ้ นเปลืองทางเศรษฐกิจ และมีความคิดเห็นว่า การใช้ระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์
ทาให้ค่าไฟฟ้ าในมัสยิด ตาบลปริ ก ลดลงกว่า 50 % ในส่ วนระดับความคิดเห็นของประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่
ตาบลปริ ก ที่ มีต่อระบบผลิ ตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามัสยิ ด ภาพรวมด้านการส่ งเสริ มของ
หน่วยงานภาครัฐ พบว่า คนในชุมชนมีความคิดเห็นว่า ระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับการส่ งเสริ มจาก
หน่ วยงานภาครั ฐในระดับมาก โดยคนในชุ มชนมี ความคิ ดเห็นว่า เทศบาลให้การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการ
ติ ดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์ในมัสยิด และเทศบาลพร้ อมให้การช่ วยเหลือ เมื่อเกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกับ
ระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์ในมัสยิด รวมถึงเทศบาลได้มีการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับทราบถึง
การติ ด ตั้งเซลล์แ สงอาทิ ต ย์บ นหลังคามัส ยิ ด และเทศบาลสามารถตอบค าถามและข้อ สงสัย เกี่ ย วกับเซลล์
แสงอาทิตย์ให้กบั คนในชุมชนได้ ในขณะที่ระดับความคิดเห็นของประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่ตาบลปริ ก ที่มี
ต่อระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามัสยิด ภาพรวมด้านความปลอดภัย พบว่า คนในชุมชนมี
ความคิดเห็นว่าระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์มีความปลอดภัยในระดับมาก โดยคนในชุมชนมีความคิดเห็น
ว่า ควรมีการให้ความรู ้เกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้ และมองว่าการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์มีความแข็งแรง และทนทาน
นอกจากนี้ระดับความคิดเห็นของประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่ตาบลปริ ก ที่มีต่อระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามัสยิด ภาพรวมด้านความสวยงามและความเหมาะสม พบว่า คนในชุมชนมีความ
คิดเห็นว่า ระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์มีความสวยงามและความเหมาะสมในระดับมาก โดยคนในชุมชนมี
ความคิ ดเห็นว่า รู ปแบบ ลักษณะ และสี ของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์มีความสวยงาม และบริ เวณที่ติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์มีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่ตาบลปริ ก ที่มีต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามัสยิด ภาพรวมด้านการใช้งาน พบว่า คนในชุมชนมีความ
คิ ดเห็นว่าระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์มีการใช้งานง่ายและคุม้ ค่าในระดับมาก โดยคนในชุ มชนมีความ
คิดเห็นว่า ระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก และมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ และการ
บารุ งรักษา
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อด้านสิ่ งแวดล้อมมากที่สุด ในประเด็นที่มองว่าระบบ
ผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงานธรรมชาติ ไม่ก่อมลพิษในการผลิตไฟฟ้ า เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ลดภาวะโลกร้อน และสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงานของประเทศ นอกจากนี้ ผลการวิจยั ด้านการมีส่วนร่ วม
ของคนในชุ มชน พบว่า ประชาชนมี ความคิ ด เห็ นในระดับมากที่ สุ ด ในประเด็นที่ ภ าครั ฐควรส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นการใช้พลังงานทางเลือกอื่น ๆ ด้วย ในขณะที่ ผลการวิจยั ด้านความคุม้ ค่า พบว่า ประชาชนมีความ
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คิดเห็นในระดับมากที่สุด ในประเด็นที่ ระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์ช่วยลดความสิ้ นเปลืองทางเศรษฐกิ จ
และสามารถประหยัดค่าไฟฟ้ าได้มากกว่าเดิม 50% จึงเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรส่ งเสริ มและ
สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการใช้พลังงาน
สะอาดและยัง่ ยืน
ในส่ วนของข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป ผูท้ ี่สนใจควรทาการศึกษาต่อยอดเพื่อให้เกิดการใช้
ระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ยงั่ ยืน โดยการให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และคนในชุมชนเข้ามา
ศึกษาเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับระบบไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์บนหลังคา โดยเริ่ มจากการอบรมให้ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความหมายและประโยชน์ ข องระบบผลิ ต ไฟฟ้ าเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ ค่ า ใช้จ่า ยในการติ ด ตั้ง วิ ธีก ารใช้ การ
บารุ งรักษา การป้ องกันและแก้ไขอุบตั ิเหตุจากการใช้ เป็ นต้น รวมถึงการให้ผทู ้ ี่มีความรู ้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ าใน
ชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการติ ดตั้ง เพื่อให้เกิ ดความรู ้และเข้าใจถึงวิธีการติ ดตั้ง และในอนาคตหากจะมีการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ใด ๆ ของชุมชน ประชาชนก็สามารถติดตั้งเอง
คาขอบคุณ
การศึ กษาครั้ งนี้ คณะผูว้ ิจยั ต้องขอขอบพระคุ ณสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) ภายใต้
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจยั และนวัตกรรมสู่ กลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ในการ
ให้ทุนสนับสนุนการทาวิจยั ในครั้งนี้
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