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บทคัดย่อ  
 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
โดยการใช้แบบจําลองทฤษฎีการยอมรับ (TAM) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในด้านความง่ายในการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์  เป็นปัจจัยที่ส่งผลการยอมรับเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์อยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยที่พบว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้ามากขึ้น และมีขั้นตอน
การผลิตกระแสไฟฟ้าง่าย และมีส่วนช่วยเหลือการสำรองไฟฟ้ามากขึ้น จึงมีผลทำให้ผู้ใช้งานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เกิด
การตัดสินใจยอมรับมากขึ้น 
 
คำสำคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
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Abstract 
 

The objective of this research is to study the factors that influence the adoption of solar cells 
system technology. By using the Technology acceptance model (TAM) the results show that the factors 
that influence the acceptance of solar cells technology in terms Perceived ease and Perceive usefulness. 
the perceived benefits is a factor that affects the acceptance of solar cells technology at a high level 
from the results of the research is found that solar cells systems save more electricity cost and has an 
easy process for generating electricity and has more help to backup electricity Therefore resulting in 
users of solar cells technology more decision to accept. 

 
Keywords: Technology acceptance, Solar cells systems 
 
1. บทนำ  

กระทรวงพลังงานได้เปิดให้เอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบของโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเอกชนค่อนข้างมาก จนปัจจุบันประเทศไทยขึ้นอันดับหนึ่งของ
อาเซียนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี 
พลังงานแสงอาทิตย์ถือว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการเร่งเดินหน้าสนับสนุนการลงทุนพัฒนาผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย การใช้พลังงานไฟฟ้ามีความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณการผลิตมีอยู่
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อย่างจํากัด จึงทำให้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์ (Solar Cells) เป็นตัวช่วยเสริม
การผลิตพลังงานไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจและการใช้ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น (กระทรวงพลังงาน, 2562) 

จากการพัฒนาแผนศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ฉบับใหม่สำหรับประเทศไทย ปี 2560 พบว่าการกระจายตามพื้นท่ี
ของรังสีดวงอาทิตย์ในแต่ละเดือนได้รับอิทธิพลของลมมรสุมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ โดยเดือนเมษายนเป็น
ช่วงเวลาที่พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุด สำหรับการกระจายตามพื้นที่รังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยต่อปี พบว่า
บริเวณที่ ได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุด (18-20 MJ/m2-day) จะอยู่ ในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560) 

จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่มีใช้ในภาคธุรกิจและการใช้ในครัวเรือน โดยการใช้แบบจําลองทฤษฎีการยอมรับ 
(TAM) เพื่อใช้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์แบ่งตามภูมิภาคของประเทศไทย ทีส่ามารถนำไปใช้จัดการด้านเทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
            1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคธรุกิจและในครัวเรือน 
            2. เพื่อวิเคราะห์ผลเปรยีบเทียบปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคธุรกจิและในครัวเรือน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

ขั้นตอนการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรบัเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคธุรกิจและในครัวเรือน ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ใช้มาตรวัดประมาณค่า และผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญ เพื่อนำมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรในภาคธุรกิจและในครัวเรือนที่มี
การใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ในภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ ช่วงระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคมในปี พ.ศ. 2562 จำนวนแบบสอบถามจำนวน 250 ชุด แล้วนำมาวิเคราะห์
ผลทางสถิติ และวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สำเร็จรูป โดยนำผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (วุฒิ สุขเจริญ, 2562)  

  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า มากที่สุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า มาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า น้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า น้อยที่สุด 

การประเมินการยอมรับเทคโนโลยโีดยผู้ใช้งาน (TAM) เป็นการประเมินโดยการใช้แบบสอบถามทีม่ีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีการให้คะแนนรวมเปน็แบบอันตรภาคชั้น ที่มีต่อด้านต่าง ๆ จำนวน 2 ด้าน ดังน้ี 

1.  ด้านความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) จำนวน 5 ข้อ   
2.  ด้านการรับรู้ประโยชน์ (Perceive Usefulness) จำนวน 5 ข้อ 

 
 
ขั้นตอนวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน และ

แบ่งตามภูมิภาค ที่มีการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีการเปรียบเทียบ กลุ่มตัวแปร ใช้สถิติแบบเพียรสัน (Pearson 
Chi-Square) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว F-test (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเปน็รายคู่ดว้ย
วิธีของ Schefft 
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ผลการศึกษา   
 ผลการวิจัยศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  แบ่งตามภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน  
และแบ่งตามภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีผลของการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี ่และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 250 คน ดังนี ้
ลำดับ ข้อมูลทั่วไป N = 250 
ภูมิภาค  ประชากร ร้อยละ 
 ภาคเหนือ 68 27.2 
 ภาคกลาง  66 26.4 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60 24.0 
 ภาคใต้ 56 22.4 
 รวม 250 100 
ชนิดของผู้ตอบแบบสอบถาม     
 ภาคธุรกิจ 112 44.8 
 ภาคครัวเรือน 138 55.2 
 รวม 250 100 

 
 จากตารางที่ 1  พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในภาคเหนือ จำนวนสูงสุด 
จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาภาคกลาง จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และมีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด
อยูใ่นภาคใต้ มีจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22 โดยมีผู้ตอบคำถามจากภาคครัวเรือน จำนวน 138 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
55 และมีผู้ตอบแบบสอบถามจากภาคธุรกิจ จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 45 
ตารางท่ี 2 แสดงผลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งตามค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 250 คน ดังนี ้

            รายการ 
ผู้ใช้งาน (n = 

250) 
ระดับ 

 x̄  S.D.  
ด้านความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)    
1. ระบบพลังงานแสงอาทิตยส์ามารถติดตั้งได้ง่าย 2.86 1.254 ปานกลาง 
2. ระบบพลังงานแสงอาทิตยม์ีขั้นตอนซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ง่าย 3.96 1.145 มาก 
3. ระบบพลังงานแสงอาทิตยม์ีขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าง่าย 4.23 0.941 มาก 
4. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยให้ตัดสินใจใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนได้ง่าย 3.58 1.632 มาก 
5. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ผู้ใช้เลือกใช้อุปกรณไ์ฟฟ้าง่ายขึ้น 3.94 1.436 มาก 

รวม 3.72 1.282 มาก 
ด้านการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness)    
1. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ประหยดัค่าไฟฟ้ามากขึ้น 4.61 .626 มากที่สุด 
2. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ใช้ไฟฟ้ารวดเร็ว 4.20 1.320 มาก 
3. ระบบพลังงานแสงอาทิตยส์ามารถควบคุมในสถานท่ีต่าง ๆ ได้ถกูต้อง
แม่นยำ 

4.33 1.055 
มาก 

4. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้มากข้ึน 3.83 1.666 มาก 
5. ระบบพลังงานแสงอาทิตยม์ีส่วนช่วยเหลือการสำรองไฟฟ้ามากขึน้ 4.57 .943 มากที่สุด 
  รวม 4.31 1.12 มาก 
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จากตาราง 2 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ 
1. ด้านความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก พบว่าปัจจัยเกี่ยวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์มีขั้นตอน

การผลิตกระแสไฟฟ้าง่าย มีค่าเฉลี่ยที่ 4.23 รองลงมาระบบพลังงานแสงอาทิตย์มีขั้นตอนซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ง่าย มีค่าเฉลี่ยที่ 
3.96 และระบบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถติดตั้งได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 2.86 

2. ด้านการรับรู้ประโยชน์ มีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก พบว่าปัจจัยเกี่ยวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ประหยัด
ค่าไฟฟ้ามากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.61 รองลงมาระบบพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนช่วยเหลือการสำรองไฟฟ้ามากขึ้น ค่าเฉลี่ยที่ 
4.57 และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้มากข้ึน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 3.83 
 

2. ขั้นตอนวิเคราะหผ์ลเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งตามภาคธุรกิจ
ภาคครัวเรือน และแบ่งตามภูมิภาค  
ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยวิธีการเปรียบเทียบ กลุ่มตัวแปร ใช้สถิติแบบเพียรสัน 
(Pearson Chi-Square) แบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน

ประชากร x̄  S.D. ระดับ 
ด้านความง่ายในการใช้
งาน 

ภาคธุรกิจ 112 3.6571 .70131 มาก 
ภาคครัวเรือน 138 3.7638 .62747 มาก 

รวม 250 3.7104 .66439 มาก 
ด้านการรบัรู้ประโยชน์ ภาคธุรกิจ 112 4.1732 .59396 มาก 

ภาคครัวเรือน 138 4.3188 .52424 มาก 
รวม 250 4.246 .55910 มาก 

 
จากตาราง 3 พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในภาคเหนือ จำนวนสูงสุด จำนวน 

68 คน คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาภาคกลาง จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และมีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดอยู่ใน
ภาคใต้ มีจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22 โดยมีผู้ตอบคำถามจากภาคครัวเรือน จำนวน 138 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 55 
และมีผู้ตอบแบบสอบถามจากภาคธุรกิจ จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 45 

 
ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยวิธีการเปรียบเทียบภูมิภาคของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติ 
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA)  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน
ประชากร x̄  S.D. ระดับ 

ด้านความง่ายในการใช้
งาน 

ภาคเหนือ 68 3.6824 .69043 มาก 
ภาคกลาง 66 3.7333 .61302 มาก 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

60 3.5900 .66935 มาก 

ภาคใต ้ 56 3.8714 .66105 มาก 
รวม 250 3.7160 .66234 มาก 

ด้านการรบัรู้ประโยชน์ ภาคเหนือ 68 4.3000 .57666 มาก 
ภาคกลาง 66 4.1455 .51146 มาก 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

60 4.2467 .59074 มาก 

ภาคใต ้ 56 4.3321 .55567 มาก 
รวม 250 4.2536 .56013 มาก 
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จากตาราง 4 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ 
1. ด้านความง่ายในการใช้งาน โดยรวมมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลในด้านความง่ายในการใช้

งานของภาคใต้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่ 3.87 รองลงภาคกลาง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.73 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 
3.59 

2. ด้านการรับรู้ประโยชน์ มีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลในด้านการรับรู้ประโยชน์ของภาคใต้ มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่ 4.33 รองลงภาคเหนือ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.3 และภาคกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.14 

 
ตารางที่ 5 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way 
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Schefft 

ความแปรปรวน 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ด้านความง่ายในการใช้
งาน 

ระหว่างกลุม่ 2.402 3 .801 1.844 .140 
ภายในกลุ่ม 106.834 246 .434   

รวม 109.236 249    

ด้านการรบัรู้ประโยชน์ ระหว่างกลุม่ 1.267 3 .422 1.351 .258 
ภายในกลุ่ม 76.855 246 .312   

รวม 78.122 249    

 
*ค่านัยสำคญัทางสถิติ  α = 0.05 
สมมติฐาน   H0 = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพลงังานแสงอาทิตย์ ไม่แตกต่างกัน 

     H1 = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แตกต่างกัน 

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .140 มีค่ามากกว่า ค่านัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงสรุปได้ว่า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งตามภูมิภาคของผู้ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมมอีิทธิพล

ต่อการยอมรับเทคโนโลยีทีไ่ม่แตกต่างกัน  
 

ตารางที่ 6 การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แบ่งตามภูมิภาคของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Schefft 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ตอบแบบสอบถามรายคู่ แบ่งตามภูมิภาค Mean 

Difference 
Std. 

Error 
Sig. 

ด้านความง่ายในการใช้งาน ภาคเหนือ ภาคกลาง -.05098 .11387 .655 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ .09235 .11672 .430 
ภาคใต ้ -.18908 .11892 .113 

ภาคกลาง ภาคเหนือ .05098 .11387 .655 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ .14333 .11755 .224 
ภาคใต ้ -.13810 .11973 .250 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ -.09235 .11672 .430 
ภาคกลาง -.14333 .11755 .224 
ภาคใต้ -.28143* .12245 .022 

ภาคใต ้ ภาคเหนือ .18908 .11892 .113 
ภาคกลาง .13810 .11973 .250 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .28143* .12245 .022 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ตอบแบบสอบถามรายคู่ แบ่งตามภูมิภาค Mean 
Difference 

Std. 
Error 

Sig. 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ ภาคเหนือ ภาคกลาง .15455 .09658 .111 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ .05333 .09900 .591 
ภาคใต ้ -.03214 .10086 .750 

ภาคกลาง ภาคเหนือ -.15455 .09658 .111 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ -.10121 .09970 .311 
ภาคใต ้ -.18669 .10155 .067 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ -.05333 .09900 .591 
ภาคกลาง .10121 .09970 .311 
ภาคใต ้ -.08548 .10386 .411 

ภาคใต ้ ภาคเหนือ .03214 .10086 .750 
ภาคกลาง .18669 .10155 .067 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ .08548 .10386 .411 

 
*ค่านัยสำคญัทางสถิติ  α = 0.05 
จากตารางที่ 6 พบว่าผลเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์  จำแนกตาม

ภูมิภาคเปรียบเทียบระดับความแตกตา่งรายคู่ พบความแตกต่างรายคู่จำนวน 1 คู่ ดังนี ้
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบกับภาคใต้ มีค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ 0.022  มีค่าน้อยกว่า ค่านัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต่อการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านความง่ายในการใช้งาน
ระหว่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีแตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล  
 การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ โดยการใช้แบบจำลองทฤษฎีการยอมรับ (TAM) พบว่าการยอมรับเทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
แบ่งเป็น 2 ด้านดังนี้ ด้านความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก มีปัจจัยเกี่ยวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์มีขั้นตอน
การผลิตกระแสไฟฟ้าง่าย ระบบพลังงานแสงอาทิตย์มีขั้นตอนซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ ง่าย  และด้านการรับรู้ประโยชน์   
มีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก พบว่าปัจจัยเกี่ยวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้ามากขึ้น และระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์มีส่วนช่วยเหลือการสำรองไฟฟ้ามากขึ้น เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์  
เป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีไม่ต้องใช้เชือ้เพลิงอื่นใดนอกจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานท่ีได้เปล่า ไม่มีของเสียที่จะทำให้
เกิดมลพิษขณะใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ขณะทำงาน จึงไม่มีปัญหาด้านความสึกหร่อ หรือ
ต้องการการบำรุงรักษาเหมือนอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบอื่น ๆ จงึทำให้มีผลต่อการประหยัดค่าใช้จ่ายและการซ่อมแซ่ม
ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการพึ่งพาตนเอง สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่พบว่าผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จะท้าการติดตั้งบนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ 
(Solar Roof Top) สามารถดค่าไฟฟ้า ลดภาวะโลกร้อนจากการลดการใช้พลังงานฟอสซิล และส่งเสริมการพลังงานทดแทน 
อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรศักดิ สุรังคพิพรรธน์ ได้
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแบบพอเพียงก่อนและหลังการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พบว่าความคิดเห็นต่อการได้รับประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าว่าการมีไฟฟ้าใช้ทำให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อระบบไฟฟ้า มีพฤติกรรมที่ดีในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอ และมีการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้านาน ๆ ครั้ง  
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บทสรุป 
 สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ในด้านความง่ายในการใช้งาน และด้านการ
รับรู้ประโยชน์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในระดับมาก เห็นได้จากผลการวิจัยที่พบว่า
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้ามากขึ้น และมีขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าง่าย  และมีส่วนช่วยเหลือการ
สำรองไฟฟ้ามากขึ้น จึงมีผลทำให้ผู้ใช้งานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เกิดการยอมรับมากขึน้ และสอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศไทย (กระทรวงพลังงาน, 2558) ที่มีการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนปรากฏชัดเจนเป็น
รูปธรรมทำให้ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 190 แห่งทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
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