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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของชุมชน ปัจจัยของการ
ยอมรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนบ้านทุ่ งกระถิน            
จังหวัดราชบุรี 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนบ้านทุ่งกระถิน จังหวัดราชบุรีและ 3) แนวทางการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจของชุมชนบ้านทุ่งกระถิน จังหวัดราชบุรี ต่อโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีภูมิล าเนาที่บ้าน      
ทุ่งกระถิน หมู่ 4 ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จ านวน 248 คน และตัวแทนผู้น า
ชุมชนและประชาชน จ านวน 12 คน ก าหนดพ้ืนที่ในการเก็บรวบรวม แบบเจาะจง ร่วมกับวิธีการวิจัย
เชิงคณุภาพกับตัวแทนผู้น าชุมชนและประชาชน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามชนิดปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ส่วนและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลและใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยของการยอมรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ของประชาชนบ้านทุ่งกระถิน ด้านความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการจัดสรรผลประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนอิทธิพลของผู้น าชุมชนอยู่ในระดับ
มาก ส าหรับความเสี่ยงจากโครงการฯ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย         
2) ปัจจัยด้านการจัดสรรผลประโยชน์, ความเสี่ยงจากโครงการฯ, ความรับผิดชอบต่อสังคม,        
ความตระหนักรู้ในการพัฒนาชุมชน และอิทธิพลของผู้น าชุมชนส่งผลต่อการการยอมรับโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนบ้านทุ่งกระถิน จังหวัดราชบุรี  โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 
.248, .231, 187, .110 และ -.072 ตามล าดับ และ 3) แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของ
ชุมชนบ้านทุ่งกระถิน จังหวัดราชบุรี ต่อโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  พบว่า    
(1) มหาวิทยาลัยต้องจัดการประชุมชาวบ้านชุมชนบ้านทุ่งกระถินโดยแจ้งให้ประชาชนในชุมชนมา
ประชุมพร้อมกัน (2) การจัดประชุมผู้น าชุมชน (3) ควรจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ (4) ควร
จัดท าเอกสาร ใบปลิว แผ่นพับ หรือเอกสารอ่ืน ๆ และ (5) ควรให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็น
นิทรรศการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในชุมชน   
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Abstract 
 

 The objectives of the research were 1) to study the current conditions of the 
community and factors affecting the acceptance of the solar farm project by the community 
of Ban Thung Krathin; 2) to study the influence of various factors affecting the acceptance of 
the solar farm project by the community of Ban Thung Krathin; and 3) to find out guidelines to 
promote the better understanding to the community of Ban Thung Krathin towards the solar 
farm project.  
 The samples used in the study were 248 people aged 18 years or over, and resided 
in Ban Thung Krathin Village, Moo 4, Danthaptako Sub-district, Chom Bueng District, Ratchaburi, 
and 12 representatives of community leaders and people. Purposive sampling was used for 
the data collection, and qualitative research was applied with the representatives of 
community leaders and people. 
 Research instruments were in-depth interview and closed-ended with 5-scale-rating 
questionnaires. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
and content analysis. 
 The findings revealed that the factors affecting the acceptance of the solar farm 
project by the community of Ban Thung Krathin in aspects of Environment Awareness, Social 
Responsibilities, and Benefit Allocation were at the highest level. The influence of the 
community leaders was at the high level. Respondents thought that risks of the project was at 
the low level. The mean for the aspects of benefit allocation, risks of the project, social 
responsibilities, community development awareness, influence of community leaders affecting 
the acceptance of the solar farm project were 0.248, 0.231, 187, 0.110, and -.072 respectively. 
And as for guidelines to promote the better understanding to the community, it was suggested 
that the university should (1) have meetings with the community by informing the community 
to attend the meetings all together; (2) hold meetings with the community leaders;                
(3) publicize the project using the large information board (4) publicize the project using 



leaflets, brochures or other documents; and (5) direct students to hold exhibitions or other 
activities regarding the project in the community. 
   
 
   
 


