
 
 

บทที่ 3 
การดําเนินงาน 

 
ในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเงื่อนไขของโครงการศึกษาศักยภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการ

พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยน้ัน มหาวิทยาลัยศิลปากรได้แต่งต้ังคณะบุคคลซึ่ง
เรียกว่าผู้ดําเนินโครงการ  เพ่ือดําเนินงานตามขอบเขตและเง่ือนไขของโครงการตาม TOR ที่ได้กําหนดไว้ โดย
การดําเนินโครงการประกอบด้วยวิธีการหลัก 2 วิธี คือ การใช้วิธีการทางสถิติ และวิธีการทางสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Information System, GIS)  โดยเน้ือหาในบทน้ี ประกอบด้วย หัวข้อ 3.1 เป็น
รายละเอียดการใช้วิธีการทางสถิติในการประเมินศักยภาพความเหมาะสมในการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคาอาคารโดยจะกล่าวไว้ในหัวข้อ และในหัวข้อ 3.2 – 3.4 เป็นรายละเอียดการรวบรวมข้อมูล GIS ในการ
ประเมินศักยภาพการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร  การใช้วิธีการทาง GIS ในการประเมินศักยภาพ
การติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนพ้ืนดิน และการอบรมการใช้โปรแกรม GIS และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับแสดงผลศักยภาพการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วประเทศไทย  
 
3.1  การใช้วิธีการทางสถิติสํารวจภาคสนามเพื่อใช้สําหรับวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม (ตาม TOR ข้อ 5.2) 
 
3.1.1  พัฒนาแบบสํารวจทางสถิติสําหรับใช้สํารวจข้อมูลเก่ียวกับความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมใน

การติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงานเพื่อผลิตไฟฟ้า (ตาม TOR ข้อ 5.2 (1)) 

ที่ปรึกษาได้ทําการพัฒนาแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสํารวจทางสถิติ เพ่ือใช้สํารวจข้อมูลเก่ียวกับความ
พร้อมและความเหมาะสมของโรงงานในการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้วิธีการติดต้ังแผง
เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน  โดยครอบคลุมประเด็นเก่ียวกับความสนใจของเจ้าของโรงงานต่อการ
ติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ ความต้องการของเจ้าของโรงงาน ความเหมาะสมของโรงงาน ความพร้อมในการลงทุน
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ติดต้ังบนหลังคา และความเหมาะสมของอาคารโรงงาน  

แบบสอบถาม/แบบสํารวจท่ีที่ปรึกษาร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้
พัฒนาขึ้นถูกนําไปใช้สําหรับรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลทางสถิติของโรงงานอุตสาหกรรมโดยได้มีการ
แบ่งกลุ่มคําถามเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการวิเคราะห์ทางสถิติที่เป็นตัวแทนของทั้งประเทศ ดังแสดงในรูป
ที่ 3.1 
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รูปที่ 3.1 แบบสํารวจศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม 
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รูปที่ 3.1 (ต่อ) แบบสํารวจศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม 
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รูปที่ 3.1 (ต่อ) แบบสํารวจศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม 
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รูปที่ 3.1 (ต่อ) แบบสํารวจศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม 
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3.1.2  ทดสอบการใช้แบบสํารวจที่พัฒนาข้ึนและประเมินความเหมาะสมสําหรับการใช้งาน หากมีความ
จําเป็นที่ต้องแก้ไข ให้ดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมกับการใช้งาน (ตาม TOR ข้อ 5.2 (2)) 

ที่ปรึกษาได้ทําการทดสอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจที่พัฒนาขึ้นโดยทดลองนําไปใช้ในตัวอย่างโรงงาน
บางส่วนในพ้ืนที่ที่สนใจเพ่ือนําข้อมูลที่ได้กลับมาทดลองทําการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและหาข้อบกพร่อง
ของข้อสอบถาม เพ่ือจะได้ลดทอน เพ่ิมเติม หรือพัฒนาแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมมากข้ึน ก่อนที่จะ
นําไปใช้งานกับการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจทั้งหมด เพ่ือความสอดคล้องกับวิธีการทางสถิติที่จะใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ที่ปรึกษาทดสอบการใช้งานแบบสอบถาม/แบบสํารวจ โดยการนําไปทดลองใช้ในการสํารวจในจังหวัด
นครปฐม เพ่ือทดลองรวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม และได้ทําการปรับปรุงแบบสอบถาม/แบบสํารวจใน
ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1.  เพ่ิมช่องจํานวนผู้ให้ข้อมูล เน่ืองจากในแต่ละโรงงานมีขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่กว้าง มีพนักงานจํานวน
มาก แต่ละแผนกจึงมีหน้าที่ดูแลที่แตกต่างกัน การจะได้ข้อมูลทั้งหมดในแบบสํารวจ จึงต้องใช้
เจ้าหน้าที่จากหลายแผนกของโรงงาน ข้อมูลบางส่วนทางโรงงานไม่ต้องการเปิดเผยจึงอาจ
จําเป็นต้องเป็นการให้ข้อมูลจากผู้จัดการ หรือจากกรรมการบริษัทของโรงงาน 

2. ระดับแรงดันที่เช่ือมต่อ ทําเป็นตัวเลือก เพราะสายส่งที่แรงงานเช่ือมต่อส่วนใหญ่มี 2 ขนาด คือ 24 
kV และ 115 kV 

3.  เพ่ิมตัวเลือกการให้รายละเอียดของช่วงใช้ไฟฟ้ามากสุด (peak, พีค) เน่ืองจากแต่ละโรงงานมีการ
วางแผนการใช้พลังงานไม่เหมือนกันและไม่ได้แบ่งเป็นกลางวันและกลางคืนเพียงอย่างเดียว  

4. เพ่ิมช่องรายละเอียดเก่ียวกับแรงม้าของเครื่องจักร และขนาดของระบบทําความเย็น 

5. เพ่ิมแผนภาพแสดงตัวอย่างการระบุลักษณะและการวัดมุมของหลังคา เพ่ือป้องกันความสับสนใน
การบอกลักษณะของหลังคา 

  แบบสอบถาม/แบบสํารวจที่ได้ทําการแก้ไขหลังทดลองใช้แสดงดังรูปที่ 3.2  
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     รูปที่ 3.2 แบบสํารวจศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม 
                   ที่ได้รับการแก้ไข 
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     รูปที่ 3.2 (ต่อ) แบบสํารวจศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม 
                   ที่ได้รับการแก้ไข 
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     รูปที่ 3.2 (ต่อ) แบบสํารวจศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม 
                   ที่ได้รับการแก้ไข 
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     รูปที่ 3.2 (ต่อ) แบบสํารวจศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม 
                   ที่ได้รับการแก้ไข 
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3.1.3  ลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม โดยนําแบบสํารวจไปใช้สํารวจโรงงานอุตสาหกรรม โดยดําเนินการตาม
หลักการสํารวจทางสถิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอในเชิงสถิติสําหรับประเมินศักยภาพการติดต้ัง
เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงานอุตสาหกรรม โดยทําการสํารวจในพื้นที่ของเมืองหลัก ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ อย่างน้อยภาคละ 1 เมือง (ตาม TOR 
ข้อ 5.2 (3)) 

 เมื่อได้แบบสอบถาม/แบบสํารวจที่ เหมาะสมแล้ว ที่ปรึกษาได้นําไปใช้ในการสํารวจโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักการวิธีของวิชาสถิติสํารวจ โดยคํานึงถึงจํานวนของโรงงานท่ีเพียงพอสําหรับเป็นตัวแทน
ของการประเมินศักยภาพในการสํารวจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอในเชิงสถิติในการประเมินศักยภาพการติดต้ัง
และพัฒนาโรงงานไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์โดยวิธีการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน
อุตสาหกรรม  

 ที่ปรึกษาได้ทําการสํารวจในพ้ืนที่ของเมืองหลักอย่างน้อยภาคละ 1 เมือง ในภาคต่างๆ ของประเทศ
ไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้  

  โรงงานในประเทศไทยมีอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศ เมื่อจัดกลุ่มจังหวัดเป็นภาคโดยใช้หลักเกณฑ์การ
แบ่งภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 4 ภาค ดังรูปที่ 3.3 คือ ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในแต่ละภาคประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ดังน้ี 

ภาคกลาง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท 
ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี 
ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง 
รวม 26 จังหวัด  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึง
กาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี รวม 20 จังหวัด 

ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดกระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง 
ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี รวม 14 จังหวัด 

ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม 17 จังหวัด 
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รูปที่ 3.3 แผนที่ประเทศไทยแบ่งเป็นภูมิภาคตามกรมการปกครอง 

 
เพ่ือให้การดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และ

เอ้ืออํานวยต่อการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงงาน ปัจจุบันมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ซึ่งมีการปรับปรุงระบบการควบคุมดูแลโรงงานใหม่ โดยโรงงานออกเป็น 3 จําพวก คือ 

 1)  โรงงานจําพวกที่ 1 สามารถประกอบกิจการได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน 

  2)  โรงงานจําพวกที่ 2 ประกอบกิจการต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน 
  3)  โรงงานจําพวกที่ 3 การต้ังโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้ 
       คุณลักษณะของโรงงานแต่ละจําพวกมีดังนี้ 
  โรงงานจําพวกที่ 1 

o เป็นโรงงานท่ีใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า ไม่ก่อปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมหรือเหตุเดือดร้อน
อันตราย เช่น ฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ซ่อมรองเท้า ทําเคร่ืองหนัง ทําขนมจีน ไอศกรีม 

o ไม่ต้องขออนุญาต 
o ห้ามต้ังโรงงานในบางพ้ืนที่ 
o ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ 
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  โรงงานจําพวกที่ 2 
o เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า อาจก่อปัญหามลภาวะหรือเหตุ

เดือดร้อนรําคาญเล็กน้อยแก้ไขปรับปรุงได้ไม่ยาก เช่น การขุดลอก กรวด ทราย ดิน การ
ลําเลียงหิน กรวด/ทราย/ดิน ด้วยสายพานลําเลียงโรงงานผลิตนํ้าด่ืม ไอศกรีม โรงผลิตนํ้าแข็ง
ใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 50 แรงม้า 

o ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนทํางาน 
o ห้ามต้ังโรงงานในบางพ้ืนที่ 
o ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ 
o เสียค่าธรรมเนียมรายปี 

 
  โรงงานจําพวกที่ 3 

o เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือเหตุเดือดร้อน 
รําคาญ หรือเหตุอันตรายต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น โรงงานนํ้าตาล โรงงานผลิต
กระดาษ โรงงานผลิตสุรา โรงกลั่นนํ้ามัน เป็นต้น 

o ต้องขออนุญาตก่อนเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจึงต้ังโรงงานได้ 
o ก่อนดําเนินกิจการต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน 
o ห้ามต้ังโรงงานในบริเวณบางแห่ง 
o ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ 
o เสียค่าธรรมเนียมรายปี 
o เสียค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 
  ในปี พ.ศ. 2559 มีโรงงานทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้นจํานวน 138,044 
แห่ง โดยจํานวนโรงงานในแต่ละภาคจําแนกตามจําพวกแสดงดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 จํานวนโรงงานแต่ละจําพวกจําแนกตามภูมิภาค 

ภาค 
จําพวก 2 

จําพวก 1 จําพวก 2 จําพวก 3 รวม 

ภาคเหนือ 4,885 2,707 10,228 17,820 

กลาง 5,116 10,300 49,806 65,222 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 29,576 3,684 10,491 43,751 

ใต้ 2,836 1,240 7,175 11,251 

รวม 42,413 17,931 77,700 138,044 
 หมายเหตุ 1. ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม วันท่ี 16 ธันวาคม 2559 ซ่ึงไม่รวมโรงงานเลิกประกอบกิจการ 



55 
 

  นอกจากน้ีเมื่อจําแนกตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญั ติโรงงาน พ .ศ . 2535 
โรงงานอุตสาหกรรมยังถูกแบ่งออกเป็น 107 ประเภท ตามฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า 
โรงงานมีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ มีบางโรงงานยังดําเนินกิจการอยู่และบางโรงงานยกเลิกกิจการไปแล้ว 
  ในพระราชบัญญัติได้ให้ความหมายของโรงงาน คือ อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมี
กําลังรวมต้ังแต่ห้าแรงม้าหรือกําลังเทียบเท่าต้ังแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานต้ังแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้
เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามสําหรับ ทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ 
ลําเลียงเก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ทั้งน้ี ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 อย่างไรก็ตามการศึกษาศักยภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ภาคโรงงานอุตสาหกรรม การใช้โรงงานที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดเป็นประชากรที่สนใจศึกษาอาจไม่มีความ
เหมาะสม เน่ืองจากโรงงานบางแห่งจดทะเบียนโรงงาน แต่สถานที่ไม่เหมาะสมสําหรับการติดต้ังเซลล์
แสงอาทิตย์ เช่น โรงงานประเภทการดูดทราย นาเกลือ โรงสีขนาดเล็กที่ใช้ไม้ทําโครงหลังคา ทาวน์เฮาส์ และ
ใช้อาคารเช่าเฉพาะช้ันล่างในการประกอบกิจการ เป็นต้น  
 
3.1.3.1 แผนการสุ่มตัวอย่าง 
 แผนการสํารวจจะทําการสํารวจในพ้ืนที่ของเมืองหลัก ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง และภาคใต้ อย่างน้อยภาคละ 1 เมือง เมื่อพิจารณาจากจํานวนโรงงานในภาคเหนือพบว่าจังหวัด
เชียงใหม่มีจํานวนโรงงานมากท่ีสุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมามีจํานวนโรงงานมากท่ีสุด 
และในภาคใต้จังหวัดสงขลามีจํานวนโรงงานมากท่ีสุด ดังน้ันในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้จะทําการสํารวจในจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา ตามลําดับ สําหรับในภาคกลางพบว่า
กรุงเทพมหานครมีจํานวนโรงงานที่จดทะเบียนโรงงานมากที่สุด แต่โรงงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานขนาดเล็ก
และไม่มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายให้ย้ายโรงงานอุตสาหกรรม
ออกจากกรุงเทพมหานคร โรงอุตสาหกรรมส่วนมากจึงต้ังอยู่รอบๆ กรุงเทพฯ ดังน้ันในส่วนของภาคกลางจะทํา
การสํารวจในกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัด ประกอบด้วย นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี 
และปทุมธานี แสดงดังตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2 จงัหวัดหลักที่จะทําการสํารวจในแต่ละภูมิภาค 

ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ 

เชียงใหม่ 
 
 

กรุงเทพมหานคร 
นครปฐม 

สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ 

นนทบุรี 
ปทุมธานี 

นครราชสีมา 
 

สงขลา 
 

  
 แผนการสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างง่ายแบบช้ันภูมิ (Satisfied Random Sampling ) โดย
แบ่งช้ันภูมิ (Strata) ตามภาคและสํารวจข้อมูลเฉพาะเมืองหลักในแต่ละภาคที่กําหนดข้างต้น โดยกําหนดให้
โรงงานเป็นหน่วยตัวอย่าง โดยเป็นโรงงานที่มีอาคารโรงงานอย่างน้อย 1 หลัง และมีพ้ืนที่เพียงพอในการติดต้ัง
เซลล์แสงอาทิตย์ 
 

3.1.3.2 การกําหนดขนาดตัวอย่าง  
  การกําหนดขนาดตัวอย่างจะพิจารณาปัจจัย ต่อไปนี้ พารามิเตอร์ คือ สัดส่วนของโรงงานที่สนใจติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  และใช้ตัวประมาณ คือ สัดส่วนของโรงงานท่ีสนใจติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในตัวอย่างซึ่งทําการถ่วงนํ้าหนักด้วยขนาดของชั้นภูมิ  โดยกําหนดความ
ผิดพลาดที่ยอมรับได้ = −  ที่ระดับความเช่ือมั่น 1 − α 100%  เมื่อสมมติว่าในแต่ละช้ันภูมิ
สัดส่วนโรงงานท่ีสนใจมีค่าเท่ากัน จะได้ว่าขนาดตัวอย่างที่ต้องสุ่มเท่ากับ 

  
L

h h h h

h 1 h
2L

h h h

h 1/ 2 h

W P Q N
N 1

n
W P Qd

z N 1







 

   




              (3.1) 

เมื่อ  L 4  แทน จํานวนช้ันภูมิ 
h hW N / N   แทน ค่าถ่วงนํ้าหนักในแต่ละช้ันภูมิ h  
hN    แทน จํานวนโรงงานทั้งหมดในช้ันภูมิ h   

N   แทน จํานวนโรงงานทั้งหมดในจังหวัดที่จะทําการสํารวจ ในที่น้ีเท่ากับ N 51, 979  แห่ง 
hP    แทน สัดส่วนของโรงงานที่สนใจติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในช้ันภูมิ h   

 h hQ 1 P   แทน สัดส่วนของโรงงานท่ีไม่สนใจติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ช้ันภูมิ h  
 /2z    แทน ค่าสถิติ  ที่ทําให้ความน่าจะเป็นรวมส่วนบนได้เท่ากับ    
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ตารางที่ 3.3 ขนาดตัวอย่างเมื่อกําหนดค่าพารามิเตอร์ 

  
α

0.01 0.05 0.1 

0.08 

0.1          93              54          38  

0.2         165              96          68  

0.3         217             126          89  

0.4         248             144        101  

0.5         258             150        105  
 
  ในการกําหนดขนาดตัวอย่างจะกําหนดความผิดพลาดที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.08  เมื่อค่าสัดส่วนของ
โรงงานที่สนใจติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่ากับ 0.3 ที่ระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 95% จะ
ได้ขนาดตัวอย่างโรงงานเท่ากับ 126 แห่ง 
 
3.1.3.3 การจัดสรรขนาดตัวอย่าง 
   เมื่อกําหนดขนาดตัวอย่างโรงงานรวมทุกช้ันภูมิเท่ากับ 126 แห่ง การดําเนินการขั้นต่อไป คือ การ
จัดสรรขนาดตัวอย่างให้แต่ละช้ันภูมิ เน่ืองจากจํานวนโรงงานรวมในแต่ละช้ันภูมิมีค่าแตกต่างกันมาก การ
จัดสรรขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของจํานวนโรงงานจะทําให้ได้ขนาดตัวอย่างในบางช้ันภูมิน้อยเกินไป ดังน้ัน
การกําหนดขนาดตัวอย่างจะพิจารณาจากจํานวนโรงงานในแต่ละช้ันภูมิ และขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในแต่
ละช้ันภูมิ การกําหนดขนาดตัวอย่างทําภายใต้ข้อสมมติว่าสัดส่วนของตัวอย่างมีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่ง
เง่ือนไขที่ใช้ในการพิจารณาว่าสัดส่วนตัวอย่างลู่เข้าสู่การแจกแจงแบบปกติ คือ n x p > 5 และ n x (1-p) >5 
เมื่อ n แทน จํานวนโรงงานข้ันตํ่าที่ ต้องการหา และ p แทน ค่าสัดส่วนของโรงงานท่ีสนใจติดต้ังเซลล์
แสงอาทิตย์ในโรงงานอุตสาหกรรม (ในการศึกษาษาน้ีกําหนด p = 0.3) ดังน้ันการกําหนดขนาดตัวอย่างที่
เหมาะสมท่ีจะใช้เง่ือนไขข้างต้น  
 งานวิจัยน้ีเลือกวิธีการจัดสรรขนาดตัวอย่างแบบทั่วไป กล่าวคือ พิจารณาจากสัดส่วนของจํานวน
โรงงานในแต่ละพ้ืนที่และความเหมาะสมของขนาดตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิร่วมกัน อัตราส่วนของขนาดตัวอย่าง
ในช้ันภูมิจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพฯและปริมณฑล นครราชสีมา และสงขลา เท่ากับ 18 : 45 : 21 : 16 ขนาด
ตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิแสดงดังตารางที่ 3.4 
  ในขั้นตอนการหาขนาดตัวอย่างของโรงงานที่จะสํารวจในแต่ละช้ันภูมิ ตามตาราง 3.4 ได้พิจารณาจาก
จํานวนโรงงานข้ันตํ่าก่อนจัดสรรและสัดส่วนจํานวนโรงงานในพ้ืนที่ ดังน้ี 

1) สัดส่วนโรงงานในพ้ืนที่ หาจากร้อยละของจํานวนโรงงานในพ้ืนที่เทียบกับจํานวนโรงงานทั้งหมด
ทุกช้ันภูมิ 

 2) จํานวนโรงงานรวมในแต่ละช้ันภูมิที่ต้องสุ่มตัวอย่าง พิจารณาจากสมการ  
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     n x p > 5 และ n x (1-p) >5 
     โดย  n คือ จํานวนโรงงานข้ันตํ่าที่ต้องการหา 
   p คือ ค่าสัดส่วนของโรงงานที่สนใจติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานอุตสาหกรรม (p = 0.3)  

5 คือ ค่าที่ใช้ในการบอกว่าถ้าผลคูณ n x p และ n x (1-p) มากกว่าค่าน้ีแล้วการแจแจงของ
สัดส่วนตัวอย่างสามารถประมาณได้ด้วยการแจกแจงแบบปกติ 

จากสมการข้างต้น พบว่าเมื่อ n = 20 แล้วเง่ือนไขของสมการเป็นจริง จึงต้ังเง่ือนไขว่า จํานวน
โรงงานในแต่ละพ้ืนที่ช้ันภูมิควรมีไม่น้อยกว่า 20 โรงงาน แต่อย่างน้อยจะมีจํานวนโรงงานที่จะได้
จากการจัดสรรในช้ันภูมิอีก 1 โรงงานในทุกช้ันภูมิ  จึงกําหนดจํานวนขั้นตํ่าก่อนจัดสรรจํานวน
โรงงานตามสัดส่วนโรงงานในพ้ืนที่ เป็น 19 โรงงานในทุกช้ันภูมิ  

 3) การจัดสรรจํานวนโรงงานตามสัดส่วนโรงงานในพ้ืนที่ โดยใช้สมการ  

 ∗ = ∗
 

เมื่อ ∗  แทน จํานวนโรงงานที่จัดสรรตามสัดส่วนโรงงานในพ้ืนที่หลังจากกําหนดจํานวน 
โรงงานข้ันตํ่า 

        ∗  แทน จํานวนโรงงานที่เหลือหลังจากการกําหนดจํานวนโรงงานข้ันตํ่า 
        แทน จํานวนโรงงานทั้งหมดในพ้ืนที่ ℎ 
          แทน จาํนวนโรงงานทั้งหมด 

   หรือ เมื่อทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายจะได้ 

        จํานวนโรงงานท่ีจัดสรร = สัดส่วนโรงงานในพ้ืนที่ x (โรงงานรวมที่จะสํารวจ - โรงงานข้ันตํ่ารวม) 

โดย  สัดส่วนโรงงานในพ้ืนที่ได้จากการคํานวณข้อ 1)   
  โรงงานรวมที่จะสํารวจ คือ 126 โรงงาน 
  โรงงานข้ันตํ่าก่อนจัดสรรรวม คือ 76 โรงงาน   

 

เมื่อได้จํานวนโรงงานที่จัดสรรตามพื้นที่แล้วจึงนํามารวมกับจํานวนโรงงานขั้นตํ่าก่อนจัดสรร แต่
เน่ืองจากค่าที่ได้จากการคํานวณจากสมการมีเศษจากจุดทศนิยม การสรุปจํานวนโรงงานจึงมีการ
ปัดเศษทศนิยมในช้ันภูมิอ่ืนออกไปรวมกันที่ช้ันภูมิเชียงใหม่ เน่ืองจากคาดการณ์ว่าโรงงานในพ้ืนที่
ช้ันภูมิเชียงใหม่จะให้ความร่วมมือในการสํารวจมากว่าพ้ืนที่อ่ืน สุดท้าย เมื่อคิดอัตราส่วนจึงได้    
18 : 45 : 21 : 16 ดังแสดงในตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 ขนาดตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิ 
ชั้นภูมิ 

(จังหวัดตัวแทน
ภูมิภาค) 

จํานวน
โรงงานใน

พื้นที ่

ร้อยละ
โรงงาน 
ในพืน้ที ่

ขั้นตํ่า
ก่อน 

จัดสรร

จัดสรร 
ตาม
พื้นที ่

รวม 
ขนาด 

ตัวอย่าง

สรุป
ขนาด

ตัวอย่าง 

อัตรา
ส่วน 

 
เชียงใหม่ 2,521 4.85 19 2.43 21.43 23 18 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 39,742 76.46 19 38.23 57.23 57 45 

นครราชสีมา 7,725 14.86 19 7.43 26.43 26 21 

สงขลา 1,991 3.83 19 1.91 20.91 20 16 

รวม 51,979 100.00 76 50.00 126.00 126 - 

 
3.1.3.4 การประมาณค่าพารามิเตอร ์
  การนําเสนอผลการสํารวจจะนําเสนอในระดับช้ันภูมิ และนําเสนอผลจากทุกช้ันภูมิ สําหรับใน
ระดับช้ันภูมิจะนําเสนอผลตามจังหวัดที่ถูกสุ่มเป็นตัวอย่าง ยกเว้นภาคกลางจะนําเสนอผลของกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ส่วนการนําเสนอผลจากทุกช้ันภูมิจะนําเสนอทุกจังหวัดที่ถูกสุ่มเป็นตัวอย่าง  

ในการประมาณค่า กําหนดให้ 
L 4   แทน จํานวนช้ันภูมิ 
h 1, 2,3, 4    แทน ช้ันภูมิเชียงใหม่  กรุงเทพฯและปริมณฑล นครราชสมีา และสงขลา ตามลําดับ 

hn   แทน จํานวนโรงงานตัวอย่างในช้ันภูมิ h   

hN   แทน จํานวนโรงงานทั้งหมดในช้ันภูมิ h   

N   แทน จํานวนโรงงานทั้งหมดในประชากร 

h hW N / N   แทน ค่าถ่วงนํ้าหนักในช้ันภูมิ h   

 
3.1.3.5 การประมาณค่าเฉลีย่ประชากร 
 สําหรับการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรในช้ันภูมิ กําหนดให้ตัวแปรที่สนใจ hiy   แทน ค่าสังเกตจาก

โรงงานที่ hi 1,2, , N   ในช้ันภูมิ h 1, 2,..., 4    เมื่อสุ่มตัวอย่างโรงานในแต่ละช้ันภูมิด้วยวิธีการสุ่มอย่าง

ง่ายไม่แทนที่คืน (Simple Random Sampling) จะได้ว่าค่าเฉล่ียตัวอย่างในช้ันภูมิ   
hn

h ki
i 1h

1y y
n 

                    (3.2) 

เป็นตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของค่าเฉลี่ยประชากรในช้ันภูมิ 
hN

h ki
i 1h

1Y y
N 

   และตัวประมาณที่ไม่

เอนเอียงของความแปรปรวนของ hy   คือ 
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2

h h
h

h h

n sV̂ y 1
N n

 
  
 

                 (3.3) 

เมื่อ  
hn

22
h hi h

i 1h

1s y y
n 1 

 
    

 ภายใต้ข้อสมมติว่าค่าเฉลี่ยตัวอย่างมีการแจกแจงแบบปกติ การประมาณหาช่วงความเช่ือมั่น 
 1 100%  สําหรับค่าเฉล่ียประชากรในช้ันภูมิ h  สามารถคํานวณได้ดังน้ี 

 h /2 h
ˆy z V y                  (3.4) 

สําหรับการประมาณค่าเฉล่ียรวมจากทุกช้ันภูมิ 
hN

h h
h 1

1Y N Y
N 

   ตัวประมาณท่ีไม่เอนเอียงของ

ค่าเฉล่ียรวม คอื  
L

st h h
h 1

y W y


                    

(3.5) 

ตัวประมาณท่ีไม่เอนเอียงของความแปรปรวนของ sty   คือ 
  

 
2L

2 h h
st h

h 1 h h

n sV̂ y W 1
N n

 
  

 
                 (3.6) 

ภายใต้ข้อสมมติว่าค่าเฉล่ีย sty  มีการแจกแจงแบบปกติ การประมาณค่าช่วงความเช่ือมั่น 
 1 100%  สําหรับค่าเฉล่ียประชากร สามารถคํานวณได้ดังน้ี 

 st /2 st
ˆy z V y                  (3.7) 

 

3.1.3.6 การประมาณค่ารวมประชากร 

 การประมาณค่ารวมประชากรในช้ันภูมิ 
hN

h ki
i 1

Y y


  สามารถคํานวณได้โดยการคูณตัวประมาณ

ค่าเฉล่ียประชากรในช้ันภูมิด้วยขนาดช้ันภูมิ ตัวประมาณทีไม่เอนเอียงของค่ารวมในช้ันภูมิ คือ  

h h hŶ N y                    (3.8) 

ตัวประมาณท่ีไม่เอนเอียงของความแปรปรวนของ hŶ   คือ 
  

 
2

2 h h
h h

h h

n sˆ ˆV Y N 1
N n

 
  

 
                  (3.9) 

ภายใต้ข้อสมมติว่าค่าเฉล่ียตัวอย่างมีการแจกแจงแบบปกติจะทําให้ Ŷ  มีการแจกแจงแบบปกติด้วย 
การประมาณหาช่วงความเชื่อมั่น  1 100%  สําหรับค่ารวมประชากรในชั้นภูมิ h   สามารถคํานวณได้
ดังน้ี 
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 h /2 h
ˆ ˆ ˆY z V Y                 (3.10) 

สําหรับการประมาณรวมจากทุกช้ันภูมิ 
hN

h h
h 1

Y N Y


   ตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของค่ารวม

ประชากร คือ  
L

st h h
h 1

Ŷ N y


                   

(3.11) 

ตัวประมาณท่ีไม่เอนเอียงของความแปรปรวนของ stŶ   คือ 
  

 
2L

2 h h
st h

h 1 h h

n sˆ ˆV Y N 1
N n

 
  

 
                (3.12) 

ภายใต้ข้อสมมติว่าค่าเฉลี่ย stŶ  มีการแจกแจงแบบปกติ การประมาณค่าช่วงความเช่ือมั่น 
 1 100%  สําหรับค่ารวมประชากร สามารถคํานวณได้ดังน้ี 

 st / 2 st
ˆ ˆ ˆY z V Y                 (3.13) 

 
3.1.3.7 การประมาณค่าสัดส่วนประชากร 
 การประมาณค่าสัดส่วนประชากรในช้ันภูมิ h h hP A N  เมื่อ hA  แทน จํานวนโรงงานที่มีลักษณะที่

สนใจในช้ันภูมิ h  ตัวประมาณทีไม่เอนเอียงของสัดส่วนประชากรในช้ันภูมิ h  คือ  

h h hP̂ a / n                   (3.14) 

เมื่อ ha  แทน จํานวนโรงงานที่มีลักษณะที่สนใจในตัวอย่างจากช้ันภูมิ h   ตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของความ

แปรปรวนของ hP̂   คือ 
  

  h h h
h

h h

ˆP̂ Q nˆ ˆV P 1
n 1 N

 
    

                 (3.15) 

เมื่อ h h
ˆ ˆQ 1 P   

ภายใต้ข้อสมมติว่า hP̂  มีการแจกแจงแบบปกติ การประมาณค่าช่วงความเช่ือมั่น  1 100%  

สําหรับค่าสัดส่วนประชากรในช้ันภูมิ h   สามารถคํานวณได้ดังน้ี 

 h /2 h
ˆ ˆ ˆP z V P                 (3.16) 

สําหรับการประมาณสัดส่วนจากทุกช้ันภูมิ 
hN

h h
h 1

P W P


  ตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงของค่าสัดส่วน

ประชากร คือ  
L

st h h
h 1

ˆ ˆP W P


                  (3.17) 
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ตัวประมาณท่ีไม่เอนเอียงของความแปรปรวนของ stP̂   คือ 
  

 
2L
h h h h

st
h 1 h h

ˆˆW P Q nˆ ˆV P 1
n 1 N

 
    
               (3.18) 

ภายใต้ข้อสมมติว่าค่าเฉลี่ย stP̂  มีการแจกแจงแบบปกติ การประมาณค่าช่วงความเช่ือมั่น 
 1 100%  สําหรับค่าสัดส่วนประชากร สามารถคํานวณได้ดังน้ี 

        st / 2 st
ˆ ˆ ˆP z V P                 (3.19)
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3.1.4  นําข้อมูลดิบที่ได้จากการสํารวจมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์ศักยภาพ
การติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (ตาม TOR ข้อ 5.2 (4)) 

  เมื่อได้ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม/แบบสํารวจรวบรวมข้อมูลดิบจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
แล้ว ที่ปรึกษาจะนําข้อมูลที่ได้เหล่าน้ันมาคัดกรองและทําการแปลงและจัดเรียงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล
เพ่ือความเหมาะสมในการนําไปวิเคราะห์ถึงศักยภาพการติดต้ังระบบโรงงานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
โดยวิธีการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองสําคัญในภูมิภาคต่างๆ 

 การศึกษาศักยภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้วิจัยทําการสํารวจข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยทําการติดต่อขออนุญาตเข้าสํารวจโรงงาน
เป็นจํานวนมากในทุกพ้ืนที่ โดยมีจํานวนโรงงานเพียงเล็กน้อยยินดีให้เข้าสํารวจ เมื่อสิ้นสุดโครงการได้ข้อมมูลที่
เป็นประโยชน์สําหรับการวิเคราะห์ จํานวน 130 แห่ง จําแนกตามจังหวัด แสดงดังตารางที่ 3.5 ทั้งน้ี ในจํานวน 
130 แห่ง มีบางส่วนที่ไม่ได้ตอบคําถามจนครบทุกข้อของแบบสํารวจ เน่ืองด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น 
บุคลากรฝ่ายที่ให้ข้อมูลได้น้ันไม่อยู่ เป็นความลับ ไม่สะดวก เป็นต้น ทําให้ในบางส่วนของรายงานจะมีข้อมูล
สําหรับการวิเคราห์ในบางประเด็นครบทั้ง 130 แห่ง แต่บางประเด็นมีน้อยกว่า 130 แห่ง ตามข้อมูลที่ขาดไป  

  การศึกษาข้อมูลทั่วไปของโรงงานจะเป็นการรายงานผลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของโรงงานตัวอย่าง 
ประกอบด้วย สถานะของสถานประกอบการ พ้ืนที่ของโรงงาน จํานวนบุคลากร เงินทุนจดทะเบียน ระยะเวลา
ประกอบกิจการ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ช่วงเวลาที่ใช้ไฟมากที่สุดและขนาดของเคร่ืองจักร  
  

ตารางท่ี 3.5 จํานวนโรงงานตัวอย่างจําแนกตามจงัหวัด 

จังหวัด 
ความถ่ี 

(โรงงาน) 
ร้อยละ 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 71 54.6 

เชียงใหม่ 17 13.1 

นครราชสีมา 21 16.2 

สงขลา 21 16.2 

รวม 130 100.0 

 เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากต้ังอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ดังน้ัน ตัวอย่างที่ทําการ
สํารวจส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีจํานวน 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.6 รองลงมาเป็น
จังหวัดนครราชสีมาและสงขลาร้อยละ 16.2 และจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 13.1  
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ตารางท่ี 3.6 สถานะของสถานประกอบการจําแนกตามจังหวัด 

จังหวัด 

สถานะของสถานประกอบการ 

รวม ผู้ประกอบ
กิจการเป็น
เจ้าของ 

จํานวนโรงงานท่ี
เช่าสถานท่ี 

(คิดเป็นร้อยละ) 

เป็นเจ้าของและ
เช่า  

(คิดเป็นร้อยละ) 

เป็นเจ้าของ
และเป็นของ
ญาติ (ร้อยละ) 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 68 (97.1) 2 (2.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 70 

เชียงใหม่ 13 (81.3) 1 (6.3) 1 (6.3) 1 (6.3) 16 

นครราชสีมา 20 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 20 

สงขลา 18 (90.0)  2 (10.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 20 

รวม 119 (94.4) 5 (4.0) 1 (0.8) 1 (0.8) 126 
หมายเหตุ: จํานวนโรงงานท่ีให้ข้อมูลในประเด็นนี้ 126 โรงงาน  
 

ตารางท่ี 3.7 ระยะเวลาเช่าสถานประกอบการ 

 ความถ่ี ค่าตํ่าสุด ค่ามัธยฐาน ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด 

ระยะเวลาเช่าสถานท่ี (ปี) 4 1 8 15 43 

 
  จากการสํารวจสถานะของสถานที่โรงงานอุตสาหกรรม 130 แห่ง มีจํานวน 126 แห่งที่ให้ข้อมูล
เก่ียวกับการเช่าสถานท่ี พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ประกอบกิจการจะเป็นเจ้าของ (ร้อยละ 94.4) ส่วนอีกร้อยละ 5.6 
ผู้ประกอบการจะเช่าสถานที่ประกอบการ  สถานประกอบการเป็นของญาติ และสถานประกอบการเป็นของ
ตนเองพร้อมกับเช่าอีกบางส่วน  จากโรงงานที่มีการเช่าสถานท่ีจํานวน 4 แห่ง พบว่า มัธยฐานของระยะเวลา
เช่าเท่ากับ 8 ปี และมีค่าเฉล่ีย 24.68 ปี ดังแสดงในตารางที่ 3.6 
   

                         
รูปท่ี 3.4 ระยะเวลาประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม 
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  จากการสํารวจสถานะของสถานที่โรงงานอุตสาหกรรม 130 แห่ง มีจํานวน 125 แห่งให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ระยะเวลาประกอกิจการ พบว่า ระยะเวลาประกอบกิจการของโรงงานในตัวอย่างอยู่ระหว่าง 2 เดือน ถึง 85 ปี 
ระยะเวลาประกอบกิจการส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 10 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.40 และระยะเวลาประกอบการ
เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 24.68 ปี มีโรงงานเพียงร้อยละ 2.40 ที่ประกอบกิจการมากกว่า 60 ปี 
  

                           

 
รูปท่ี 3.5 เงินทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรม 

  จากผลการสํารวจเงินทุนจดทะเบียนของโรงงาน 130 แห่ง พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมให้ข้อมูล 119 
แห่ง มีทุนจดทะเบียนอยู่ระหว่าง 3 แสนบาท ถึง 4,467 ล้านบาท โรงงานส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 
250 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.35 และมีค่าเฉลี่ยของเงินทุนจดทะเบียน 212.83 ล้านบาท มีโรงงาน
ประมาณร้อยละ 5.00 ที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 1,000 ล้านบาท 
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รูปท่ี 3.6 เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรเฉลี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมระหว่างจังหวัดและช่วงความเชื่อม่ัน 95% 
 

 ผลการสํารวจจํานวนบุคลากรเพื่อศึกษาข้อมูลจํานวนบุคคลไว้เป็นข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจใน
อนาคตว่าการส่งเสริมสนับสนุนในแต่ละโรงงานจะมีผลกระทบต่อบุคลากรจํานวนมากน้อยเท่าใด โดยใน
โรงงานอุตสาหกรรม 130 แห่ง มีจํานวน 129 แห่ง ให้ข้อมูล พบว่า จํานวนบุคลากรในโรงงานอยู่ระหว่าง 4 
ถึง 6,231 คน โรงงานส่วนใหญ่มีบุคลากรน้อยกว่า 250 คน เมื่อเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรเฉลี่ย พบว่า 
จังหวัดนครราชสีมามีจํานวนบุคลากรเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเท่ากับ 871 คน รองลงมาคือ กรุงเทพและปริมณฑลมี่
จํานวนบุคลากรเฉล่ีย 529 คน และจังหวัดเชียงใหม่มีจํานวนบุคลากรเฉล่ียน้อยสุด 175 คน 
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รูปท่ี 3.7 ขนาดพ้ืนท่ีของโรงงานอุตสาหกรรม 

 

  เมื่อพิจารณาขนาดพ้ืนที่ของโรงงานอุตสาหกรรม จากการสํารวจโรงงาน 130 แห่ง มี 108 แห่งให้
ข้อมูลในประเด็นน้ี พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมมีพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 200 – 160,000 ตารางวา โรงงานส่วนใหญ่มี
พ้ืนที่น้อยกว่า 10,000 ตารางวา (25 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 65.7 รองลงมาคือ มีพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 10,000 – 
20,000 ตารางวา (ร้อยละ 13.89) 
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รูปท่ี 3.8 เปรียบเทียบค่าใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยระหว่างจังหวัดและช่วงความเชื่อม่ัน 95% 

 

  จากผลการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าเฉลี่ยระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัด พบว่า โรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมามีค่าใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3,614,973 บาท/เดือน รองมาเป็น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าไฟฟ้าเฉล่ียเท่ากับ 397,412 บาท/เดือน และ จังหวัดเชียงใหม่มีการใช้ไฟ
ตํ่าสุดมีค่าไฟฟ้าเฉล่ียอยู่ที่ 397,412 บาท/เดือน  
 

ตารางท่ี 3.8 ระยะเวลาการใช้ไฟฟ้ามากท่ีสุด 
 ความถ่ี 

(โรงงาน) 
ค่าตํ่าสุด 
(ชั่วโมง) 

ค่ามัธยฐาน 
(ชั่วโมง) 

ค่าเฉล่ีย 
(ชั่วโมง) 

ค่าสูงสุด 
(ชั่วโมง) 

ระยะเวลาการใช้ไฟฟ้า  118 0.5 9.0 8.9 16.0 
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รูปท่ี 3.9 เปรียบเทียบระยะเวลาการใช้ไฟฟ้ามากท่ีสุดเฉลี่ยระหว่างจังหวัดและช่วงความเชื่อม่ัน 95% 

  ผลการสํารวจระยะเวลาการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ระยะเวลาการใช้ไฟฟ้า
มากท่ีสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 30 นาที ถึง 16 ช่ัวโมง/วัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.0 ช่ัวโมง/วัน เมื่อเปรียบเทียบราย
จังหวัดพบว่า กรุงเทพฯและปริมณฑลมีระยะเวลาการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยใกล้เคียงกับจังหวัดสงขลา โดยมีระยะเวลา
เฉลี่ยประมาณ 9.20 ช่ัวโมง/วัน ส่วนจังหวัดนครราชสีมามีระยะเวลาการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยตํ่าสุดเท่ากับ 7.74 
ช่ัวโมง/วัน 
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รูปท่ี 3.10 ร้อยละของโรงงานท่ีใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา 0.00-24.00 น. 

  
  ผลการสํารวจช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดจากของโรงงาน จากโรงงานท้ังหมดที่สํารวจ 130 แห่ง มี 
118 แห่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ในประเด็นน้ี พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ 60.00 จะใช้ไฟฟ้า
มากที่สุดในช่วงเวลาระหว่าง 8.00 – 17.00 น. รองลงมาคือใช้ไฟฟ้าอยู่ในช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น. ร้อยละ 
47.46  
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.11 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีเคร่ืองจักรท่ีใช้มอเตอร์ 5 แรงม้า ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 3.9 ขนาดของมอเตอร์ 5 แรงม้า ข้ึนไป 

ขนาดมอเตอร์ (แรงม้า) ความถ่ี ร้อยละ 

5.00 - 10.00* 3223 68.68 

10.01 - 20.00 672 14.32 

20.01 - 30.01 85 1.81 

30.01 - 40.00 254 5.41 

40.01 - 50.00 74 1.58 

50.01 - 60.00 32 0.68 

60.01 - 70.00 1 0.02 

70.01 - 80.00 12 0.26 

80.01 - 90.00 0 0.00 

90.01 - 100.00 62 1.32 

110.01-125.00* 30 0.64 

125.01-150.00* 64 1.36 

150.01-175.00* 1 0.02 

175.01-200.00* 93 1.98 

มากกว่า 200 90 1.92 

รวม 4,693 100.00 

หมายเหตุ *ความกว้างของอันตราภาคชั้นไม่เท่ากับอันตราภาคชั้นอ่ืน 

  ผลการสํารวจเครื่องจักรที่ใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่จากโรงงาน 130 แห่ง ให้ข้อมูลประเด็นน้ี 127 แห่ง 
พบว่า โรงงานส่วนใหญ่มีเครื่องจักรที่ใช้มอเตอร์ต้ังแต่ 5 แรงม้า ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 83.46 (106 โรงงาน) 
เมื่อพิจารณาจํานวนเครื่องจักรที่มีขนาดต้ังแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป ของโรงงาน 106 แห่ง ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด
เครื่องจักร 4,693 เครื่อง พบว่า เครื่องจักรส่วนใหญ่มีขนาด 5.00 – 10.00 แรงม้า คิดเป็นร้อยละ 68.68 ของ
จํานวนเครื่องจักร รองลงมา คือ ขนาด 10.01 – 20.00 แรงม้า คิดเป็นร้อยละ 14.32  และมีเครื่องจักรที่
มากกว่า 10.00 แรงม้ามีร้อยละ 17.00 
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รูปท่ี 3.12 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีเคร่ืองจักรระบบทําความเย็นต้ังแต่ 50 ตัน ข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 3.10 ขนาดของเคร่ืองจักรระบบทําความเย็นต้ังแต่ 50 ตัน ข้ึนไป 

ขนาดระบบทําความเย็น (ตัน) ความถ่ี ร้อยละ 

50 – 100* 527           25.57  

101 -200 35             1.70  

201 - 300 311           15.09  

301 - 400 9             0.44  

401 - 500 184             8.93  

501 - 600 0             0.00    

601 - 700 350           16.98  

701 - 800 2             0.10  

801 - 900 0             0.00    

901 -1,000 425           20.62  

มากกว่า 1,000 218           10.58  

รวม      2,061           100.00  

หมายเหตุ *ความกว้างของอันตราภาคชั้นไม่เท่ากับอันตราภาคชั้นอ่ืน 
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  ผลการสํารวจเครื่องจักรระบบทําความเย็นที่มีขนาดต้ังแต่ 50 ตัน ขึ้นไป จากโรงงานที่สํารวจ 130 
แห่ง มี 121 แห่งให้ข้อมูลในประเด็นน้ี พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีเครื่องจักรระบบทําความเย็น
ต้ังแต่ 50 ตันขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.03 (92 โรงงาน) โรงงานเหล่าน้ีมีจํานวนเคร่ืองจักรระบบทําความเย็นที่
มีขนาดต้ังแต่ 50 ตัน ขึ้นไป รวมท้ังหมด 2,061 เครื่อง เมื่อพิจารณาขนาดเครื่องจักร พบว่า เครื่องจักรส่วน
ใหญ่มีขนาด 50-100 ตัน คิดเป็นร้อยละ 25.57 ของจํานวนเครื่องจักรระบบทําความเย็น รองลงมา คือ 
เครื่องจักรขนาด 901 –1,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.62  
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3.1.5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติที่เหมาะสมกับการใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สํารวจพร้อมทั้งทดสอบการใช้โปรแกรมดังกล่าวกับตัวอย่างข้อมูลที่สํารวจได้ (ตาม TOR ข้อ 5.2 
(5)) 

ในการนําข้อมูลดิบที่ได้จากการรวบรวมจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นแล้ว
น้ัน ที่ปรึกษาจะนํามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
จะมีการทดสอบการใช้โปรแกรมกับตัวอย่างข้อมูลเพ่ือดูความเหมาะสมของข้อมูลกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ก่อนที่จะนําข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้
เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน ที่มีความถูกต้องตามหลักการทางสถิติ 

3.1.5.1 ความสนใจเก่ียวกับการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์  
  การศึกษาความสนใจในการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาจากการติดต้ัง
เซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานอุตสาหกรรม การอนุญาตให้ผู้เสนอขายเข้าไปนําเสนอติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ ความ
สนใจเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐในเร่ืองเซลล์แสงอาทิตย์ และความต้องการในการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใน
จํานวนโรงงาน 130 โรงงาน มี 129 โรงงานที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับความสนใจ โดยมีข้อมูลดังแสดงในตารางท่ี 
3.11 และ 3.12 
 

ตารางท่ี 3.11 จํานวนโรงงานท่ีเคยมีผู้เสนอติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ 
การนําเสนอติดต้ัง ความถ่ี ร้อยละ 

ไม่เคย 83 64.3 

เคย 46 35.7 

รวม 129 100.0 
 

ตารางท่ี 3.12 การนําเสนอติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์จําแนกตามจังหวัด 

จังหวัด 

เคยมีผู้เสนอติดต้ังเซลล์
แสงอาทิตย์ในโรงงานหรือไม่ 

รวม 
ไม่เคย 

(ร้อยละ) 
เคย 

(ร้อยละ) 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 44 (62.9) 26 (37.1) 70 

เชียงใหม่ 14 (82.4) 3 (17.6) 17 

นครราชสีมา 10 (47.6) 11 (52.4) 21 

สงขลา 15 (71.4) 6 (28.6) 21 

รวม 83 (64.4) 46 (35.6) 129 
 หมายเหตุ:  ร้อยละของโรงงานท่ีเคยและไม่เคยมีผู้มาเสนอติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ คิด

ร้อยละโดยการเทียบกับจํานวนรวมของโรงงานรวมในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
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ตารางท่ี 3.13 รูปแบบการนําเสนอติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน (n = 37) 

รูปแบบ ความถ่ี ร้อยละ 

ขายอุปกรณ์ 20 37.0 

รับติดต้ัง 22 40.7 

ลิซซ่ิง 7 13.0 

อ่ืนๆ  5 9.3 

รวม 54 100.0 
 หมายเหตุ:  จํานวนโรงงานท่ีให้ข้อมูลในประเด็นนี้ มี 37 โรงงาน แต่มีบาง

โรงงานได้รับการเสนอ หลายรูปแบบ ผลรวมความถ่ีจึงมากกว่า 37  
  
  จากการสํารวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 130 แห่ง มีโรงงานที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับการนําเสนอติดต้ัง
เซลล์แสงอาทิตย์จํานวน 129 แห่ง พบว่า โรงงานส่วนใหญ่เคยมีผู้มานําเสนอติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 64.4 (83 โรงงาน) เมื่อจําแนกตามจังหวัด พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
นครราชสีมามีสัดส่วนของโรงงานที่มีผู้มานําเสนอติดต้ังมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาเป็นกรุงเทพฯ
และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 37.1 ส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนโรงงานที่มีผู้มานําเสนอติดต้ังเพียงร้อยละ 
17.6  ผู้นําเสนอติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเสนอแบบรับติดต้ังและขายอุปกรณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 40.7 และ 37.0 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3.14 จํานวนโรงงานท่ีเคยติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน 

การติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ ความถ่ี ร้อยละ 

ไม่เคย 120 93.0 

เคย 9 7.0 

รวม 129 100.0 

ตารางท่ี 3.15 การติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานจําแนกตามจังหวัด 

จังหวัด 
เคยติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ใน

โรงงานหรือไม่ รวม 
ไม่เคย เคย 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 67 4 (5.6) 71 

เชียงใหม่ 16 1 (5.9) 17 

นครราชสีมา 19 2 (9.5) 21 

สงขลา 18 2 (10.0) 20 

รวม 120 9 (7.0) 129 
   หมายเหตุ: คิดร้อยละโดยการเทียบกับจํานวนรวมของโรงงานรวมในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
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ตารางท่ี 3.16 ขนาดของกําลังไฟฟ้าและระยะเวลาการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน 

รายการ ความถ่ี ค่าตํ่าสุด ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด 

กําลังไฟฟ้าท่ีเคยติดต้ัง (kWp) 7 0.10 100 200 

ระยะเวลาการใช้งาน (ปี) 7 0.50 1.33 15 

 ผลการสํารวจการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรมเพียง
ประมาณร้อยละ 7.00 (9 โรงงาน จาก 129 โรงงาน) ที่มีการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานแล้ว เมื่อจําแนก
ตามจังหวัดพบว่า สัดส่วนของโรงงานที่มีการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในแต่ละจังหวัดมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน จาก
โรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 7 แห่ง ที่มีการติดต้ังระบบเซลล์แสงอาทิตย์แล้ว พบว่า ระยะเวลาการใช้งานอยู่
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 15 ปี และมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 1.33 ปี กําลังไฟฟ้าที่ติดต้ังมีค่าอยู่ระหว่าง 0.1 – 200 
kWp. และมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 100 kWp.  

ตารางท่ี 3.17 จํานวนโรงงานท่ีเคยถูกปฏิเสธการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับรัฐ 

การปฏิเสธขายไฟฟ้า ความถ่ี ร้อยละ 

ไม่เคย 120 98.4 

เคย 2 1.6 

รวม 122 100.0 

หมายเหตุ:  จากโรงงานท้ังหมด 130 โรงงานท่ีสํารวจได้ มี 122 โรงงานท่ีให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการขายไฟฟ้าให้รัฐ 

  ผลการสํารวจเกี่ยวกับการติดต่อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ พบว่า มีโรงงาน
อุตสาหกรรมจํานวน 2 แห่ง ที่เคยไปติดต่อขายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐ แต่ได้รับการปฏิเสธการขายไฟฟ้า 
โดยเหตุผลของการปฏิเสธ คือ นโยบายของรัฐยังไม่เปิดให้มีการขายไฟให้กับหน่วยงานภาครัฐ การ Bidding 
ไม่ผ่าน และมีการเสนอราคาแพงกว่าคู่แข่งที่เป็นมหาชน 

ตารางท่ี 3.18 จํานวนโรงงานท่ีทราบถึงนโยบายของรัฐในการสนับสนุนการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน 

การทราบนโยบายของรัฐ ความถ่ี ร้อยละ 

ไม่ทราบ 86 66.7 

ทราบ 43 33.3 

รวม 129 100.0 

หมายเหตุ:  จากโรงงานท้ังหมด 130 โรงงานท่ีสํารวจได้ มี 129 แห่งท่ีให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการทราบนโยบายของรัฐ 
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ตารางท่ี 3.19 จํานวนโรงงานท่ีทราบถึงนโยบายของรัฐในการสนับสนุนการติดต้ังเซลล์ 
                 แสงอาทิตย์ในโรงงานจําแนกตามจังหวัด 

จังหวัด 

ทราบถึงนโยบายของรัฐเก่ียวกับ
ติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน

หรือไม่ (ร้อยละ) รวม 

ไม่ทราบ ทราบ 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 44 (62.0) 27 (38.0) 71 

เชียงใหม่ 14 (87.5) 2 (12.5) 16 

นครราชสีมา 14 (66.7) 7 (33.3) 21 

สงขลา 14 (66.7) 7 (33.3) 21 

รวม 86 (66.7) 43 (33.3) 129 

หมายเหตุ:  จากโรงงานท้ังหมด 130 โรงงานท่ีสํารวจได้ มี 129 แห่งท่ีให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการทราบนโยบายของรัฐ 

ตารางท่ี 3.20 แหล่งข้อมูลนโยบายในการสนับสนุนการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานจากภาครัฐ (n = 37) 

แหล่งข้อมูล ความถ่ี ร้อยละ 

อินเทอร์เน็ต 23 52.27 

สื่อสิ่งพิมพ์ 5 11.36 

สื่อโทรทัศน์ 2 4.55 

บริษัทท่ีเสนอขาย 2 4.55 

เพ่ือน การบอกเล่า 6 13.64 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  6 13.64 

รวม 44 100.0 
หมายเหตุ: จํานวนโรงงานท่ีให้ข้อมูลในประเด็นนี้ 37 โรงงาน มีบางโรงงานตอบ

แบบสอบถามได้มากกว่า 1 แบบ ผลรวมความถึ่จึงมากกว่า 37 
 

  ผลการสํารวจเกี่ยวกับการติดตามนโยบายข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนการติดต้ัง
เซลล์แสงอาทิตย์จากโรงงานที่สํารวจได้ทั้ง 130 แห่ง มี 129 แห่งให้ข้อมูลในประเด็นน้ี และพบว่า โรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่ทราบนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีโรงงานเพียง 43 แห่งที่
ทราบนโยบายภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 33.3 เมื่อพิจารณาตามจังหวัด พบว่า ร้อยละของโรงงานที่ทราบนโยบาย
ภาครัฐในกรุงเทพฯและปริมณฑล นครราชสีมา และสงขลา มีค่าใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 33 ส่วนจังหวัด
เชียงใหม่มีค่าตํ่าที่สุด (ร้อยละ 12.5) ผลการสํารวจแหล่งข้อมูลในการเข้าถึงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐจาก
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โรงาน 37 แห่ง พบว่า โรงงานส่วนใหญ่ทราบข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 52.27 รองลงมาเป็นการ
บอกเล่า และได้ทราบข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ร้อยละ 13.64) 
 

ตารางท่ี 3.21 ความต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน 

ความต้องการติดต้ัง ความถ่ี ร้อยละ 

ต้องการ 38 29.2 

ไม่ต้องการ 26 20.0 

ไม่สามารถประเมินได้ในขณะนี้ 66 50.8 

รวม 130 100.0 
 

ตารางท่ี 3.22 ความต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานจําแนกตามจังหวัด 

จังหวัด 

ต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานหรือไม่ 

รวม ต้องการ  
(ร้อยละ) 

ไม่ต้องการ 
(ร้อยละ) 

ไม่สามารถประเมิน
ได้ในขณะนี้ 
(ร้อยละ) 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 23 (32.4) 12 (16.9) 36 (50.7) 71 

เชียงใหม่ 1 (5.9) 6 (35.3) 10 (58.8) 17 

นครราชสีมา 7 (33.3) 4 (19.0) 10 (47.6) 21 

สงขลา 7 (33.3) 4 (19.0) 10 (47.6) 21 

รวม 38 (29.2) 26 (20.0) 66 (50.8) 130 
 

  สําหรับผลการสํารวจเก่ียวกับความต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์จากโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 
130 แห่ง พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าต้องการจะติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์
หรือไม่ (ร้อยละ 50.8) รองลงมาคือต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน (คร้อยละ 29.2) มีโรงงานอีกร้อย
ละ 20 ที่ไม่ต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์  
  เมื่อจําแนกรายจังหวัด พบว่า กรุงเทพฯและปริมณฑล นครราชสีมา และสงขลา มีโรงงานประมาณ
หน่ึงในสามที่ต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ ส่วนในจังหวัดเชียงใหม่มีโรงงานเพียงประมาณร้อยละ 5.90 ที่
สนใจติดต้ัง 
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ตารางท่ี 3.23 สาเหตุท่ีไม่ประสงค์ติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน 

สาเหตุ ความถ่ี ร้อยละ 

ระยะเวลาคืนทุนนานเกินไป 3 15.79 

ดําเนินการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานแล้ว  2 10.53 

คาดว่าไม่คุ้มกับการลงทุน 3 15.79 

ไม่มีความรู้ด้านนี้ กังวลเร่ืองความปลอดภัย 3 15.79 

อุปสรรคเกี่ยวกับการติดต้ังและบํารุงรักษา เช่น พ้ืนท่ีอาคารไม่เหมาะสม 
ความชื้นสูง เป็นต้น 

3 15.79 

อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เช่น บริษัทมีขนาดเล็ก ไม่มีระยะเวลา
เช่าท่ีแน่นอน เป็นต้น 

3 15.79 

พลังงานที่ใช้ในปัจจุบันเพียงพออยู่แล้ว หรือสนใจพลังงานทดแทนอ่ืน
มากกว่า  

2 10.53 

รวม 19 100.00 
 

 เหตุผลที่โรงงานอุตสาหกรรมไม่แน่ใจที่จะติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วย ระยะเวลาคืนทุนนาน
เกินไป ไม่คุ้มกับการลงทุน กังวลเรื่องความเหมาะสมของพ้ืนที่ติดต้ัง การบริหารจัดการและการบํารุงรักษา 
โดยมีความถี่ของแต่ละเหตุผลประมาณ 2 – 3 โรงงาน 
 

ตารางท่ี 3.24 สาเหตุท่ีไม่สามารถประเมินได้ 

สาเหตุ ความถ่ี ร้อยละ 

ไม่มีข้อมูลความคุ้มค่าเร่ืองการลงทุน ขอประเมิน
ความคุ้มทุนก่อน 

9 19.15 

กังวลเร่ืองโครงสร้าง ความปลอดภัย ความไม่
เหมาะสมของสถานที่ 

4 8.51 

ไม่ทราบข้อมูลรายละเอียด กําลังศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมอยู่ 

18 38.30 

ข้ึนอยู่กับผู้บริหาร/ผู้มีอํานาจตัดสินใจ รอดูผล
ประกอบการ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง 

16 34.04 

รวม 47 100.00 

  เหตุผลที่โรงงานอุตสาหกรรมยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์หรือไม่ พบว่า 
โรงงานร้อยละ 38.30 ยังไม่มีความรู้เก่ียวกับเซลล์แสงอาทิตย์หรือกําลังศึกษาข้อมูล รองลงมา ร้อยละ 34.04 
คิดว่าค่าใช้จ่ายสูงเกินไป อํานาจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้บริหาร/มีอํานาจตัดสินใจ 



80 
 

ตารางท่ี 3.25 ขนาดของกําลังไฟฟ้า (kWp) ระยะเวลาคืนทุนท่ียอมรับได้ (ปี) และเงินทุนสูงสุดท่ียอมรับได้ (ล้านบาท) สําหรับ
โรงงานท่ีต้องการท่ีติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน 

รายการ ความถ่ี ค่าตํ่าสุด ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด 

ขนาดของกําลังไฟฟ้า (kWp) 16 1 150 5,000 

เงินทุนสูงสุดท่ียอมรับได้ (ล้านบาท) 14 0.1 1.0 35.0 

ระยะเวลาคืนทุนท่ียอมรับได้ (ปี) 23 1 5 10 
  

  สําหรับผลการสํารวจโรงงานที่สนใจติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ขนาดของ
กําลังไฟฟ้าที่ต้องการอยู่ระหว่าง 1-5,000 kWp. โดยมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 150 kWp. เงินทุนที่ยอมรับได้อยู่
ระหว่าง 1 แสน ถึง 35 ล้านบาท และมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 1 ล้านบาท ส่วนระยะเวลาคืนทุนที่ยอมรับได้อยู่
ระหว่าง 1 -10 ปี และมีค่ามัธยธฐานเท่ากับ 5 ปี 

 
ตารางท่ี 3.26 วัตถุประสงค์ในการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน 

วัตถุประสงค์การติดต้ัง ความถ่ี ร้อยละ 

ใช้ในโรงงานและขายไฟฟ้าส่วนเกินให้รัฐ 32 30.2 

ใช้ในโรงงานท้ังหมด 72 67.9 

ขายให้รัฐท้ังหมด 2 1.9 

รวม 106 100.0 
  

ตารางท่ี 3.27 วัตถุประสงค์ของติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานจําแนกตามจังหวัด 

จังหวัด 
วัตถุประสงค์การติดต้ัง 

รวม ใช้ในโรงงานและขายไฟฟ้า
ส่วนเกินให้รัฐ 

ใช้ในโรงงาน
ท้ังหมด 

ขายให้รัฐท้ังหมด 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 20 (32.8) 40 (65.6) 1 (1.6) 61 

เชียงใหม่ 2 (16.7) 10 (83.3) 0 (0.0) 12 

นครราชสีมา 7 (38.9) 11 (61.1) 0 (0.0) 18 

สงขลา 3 (20.0) 11 (73.3) 1 (6.7) 15 

รวม 32 (30.2) 72 (67.9) 2 (1.9) 106 

  
  เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ที่จะติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานอุตสาหกรรม จากโรงงานท่ีสํารวจ 
130 แห่ง ให้ข้อมูล 106 แห่ง พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือใช้ในโรงงาน
เท่าน้ัน (ร้อยละ67.9) รองลงมาเป็น ติดต้ังเพ่ือใช้ในโรงงานและขายไฟให้กับรัฐคิดเป็นร้อยละ 30.2 มีโรงงาน
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เพียง 2 แห่ง ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือขายไฟให้รัฐอย่างเดียวคิดเป็นร้อยละ 1.9 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า ใน
ทุกจังหวัดโรงงานมากกว่าร้อยละ 60 มีวัตถุประสงค์ในการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือใช้ในโรงงานเท่าน้ัน 
 
3.1.5.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

 ที่ปรึกษาได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน
อุตสาหกรรม จะทําการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรกับความต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยความต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ต้องการติดต้ังเซลล์
แสงอาทิตย์ และกลุ่มที่ไม่ต้องการติดต้ัง  จากน้ันจะหาฟังก์ชันการจําแนกกลุ่มจากตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการในการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ ตรวจสอบความเหมาะสมของฟังก์ชันการจําแนกที่ได้ และมีการ
ประเมินประสิทธิภาพของฟังก์ชันการจําแนกที่ได้ 
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ตารางท่ี 3.28 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณท่ีแสดงลักษณะของโรงงาน 
 

รายการ ระยะเวลาท่ี
ประกอบ
กิจการ(ปี) 

เงินทุนจด
ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ขนาดพ้ืนท่ี
โรงงาน 

(ตารางวา) 

จํานวน
บุคลากร 

(คน) 

ปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้า
เฉลี่ย 

(หน่วย/
เดือน) 

ค่าไฟฟ้า
เฉลี่ย 
(บาท/
เดือน) 

ระยะเวลา
ท่ีใช้ไฟฟ้า
มากท่ีสุด 
(ชั่วโมง) 

ระยะเวลาท่ี
ประกอบกิจการ(ปี) 

1 .008 .272** .216* .284** .219* .015

 .931 .005 .016 .010 .021 .872

125 114 106 124 82 111 113

เงินทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

.008 1 .204* .259** .221 .203* .012

.931 .042 .004 .051 .035 .903

114 119 100 119 79 108 109

ขนาดพ้ืนท่ีโรงงาน 
(ตารางวา) 

.272** .204* 1 .492** .402** .360** -.027

.005 .042 .000 .001 .000 .792

106 100 108 108 71 96 99

จํานวนบุคลากร 
(คน) 
 

.216* .259** .492** 1 .589** .449** .078

.016 .004 .000 .000 .000 .402

124 119 108 129 84 115 117

ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าเฉลี่ย 
(หน่วย/เดือน) 

.284** .221 .402** .589** 1 .997** .102

.010 .051 .001 .000 .000 .381

82 79 71 84 85 84 76

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
(บาท/เดือน) 
 

.219* .203* .360** .449** .997** 1 .077

.021 .035 .000 .000 .000  .436

111 108 96 115 84 116 104

ระยะเวลาท่ีใช้
ไฟฟ้ามากท่ีสุด 
(ชั่วโมง) 

.015 .012 -.027 .078 .102 .077 1

.872 .903 .792 .402 .381 .436 

113 109 99 117 76 104 118
** สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
* สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
  จากตารางที่ 3.28 ซึ่งแสดงสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณที่แสดงลักษณะของ
โรงงาน จะเห็นว่าค่าไฟฟ้าเฉลี่ยและปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนมีสหสัมพันธ์เชิงเส้นทางบวกสูงที่สุด  
โดยทั้งสองตัวแปรมีสหสัมพันธ์เชิงเส้นทางบวกปานกลางกับขนาดพ้ืนที่โรงงานและจํานวนบุคคลากร และมี
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สหสัมพันธ์เชิงเส้นทางบวกค่อนข้างน้อยกับเงินทุนจดทะเบียนและระยะเวลาที่ประกอบกิจการ  แต่ไม่มี
สหสัมพันธ์เชิงเส้นกับระยะเวลาที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด   
  จากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม (discriminant analysis) เพ่ือหาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่า ตัวแปรที่สามารถใช้สร้างฟังก์ชันสําหรับจําแนก
กลุ่มโรงงานตามความต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ออกเป็นสองกลุ่ม (ต้องการหรือไม่ต้องการ) ได้แก่ ค่า
ไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ขนาดพ้ืนที่โรงงาน และทุนจดทะเบียน ผลการวิเคราะห์ที่ได้
เป็นดังน้ี 
 
ตารางท่ี 3.29 สรุปข้อมูลสําหรับใช้ในการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มโรงงานตามความต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ 

 กลุ่มโรงงาน ความถ่ี ร้อยละ 
โรงงานท่ีมีข้อมูลสําหรับใช้ใน
การวิเคราะห์ 

 38 29.2 

โรงงานท่ีตัดออกจากการ
วิเคราะห์ 

ไม่ระบุความต้องการฯหรือระบุว่าไม่
สามารถประเมินความต้องการได้ในขณะนี้ 

44 33.8 

 ตัวแปรท่ีใช้จําแนกกลุ่มมีข้อมูลสูญหาย
อย่างน้อย 1 ค่า 

26 20.0 

 ตัวแปรท่ีใช้จําแนกกลุ่มมีข้อมูลสูญหาย
อย่างน้อย 1 ค่าและไม่ระบุข้อมูลความ
ต้องการฯหรือระบุว่าไม่สามารถประเมิน
ความต้องการได้ในขณะนี้ 

22 16.9 

 รวม 92 70.8 
รวมท้ังหมด  130 100.0 

 

  จากตารางสรุปข้อมูลสําหรับใช้การวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม ซึ่งในที่น้ีจะพิจารณาการจําแนกเป็นสองกลุ่ม 
คือ ต้องการหรือไม่ต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ จาก 130 โรงงาน พบว่า โรงงานที่มีข้อมูลตัวแปรที่ใช้ใน
การจําแนกกลุ่มครบทั้ง 4 ตัวแปรและอยู่ในกลุ่มที่ต้องการหรือไม่ต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ มีจํานวน 38 
โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 29.2 ที่เหลืออีก 92 โรงงาน จะเป็นโรงงานในกลุ่มที่ไม่ระบุข้อมูลความต้องการติดต้ัง
เซลล์แสงอาทิตย์หรือระบุว่าไม่สามารถประเมินความต้องการได้ในขณะน้ี และ/หรือตัวแปรที่ใช้ในการจําแนก
กลุ่มมีข้อมูลสูญหายอย่างน้อย 1 ค่า  

ตารางท่ี 3.30 สัมประสิทธ์ิของฟังก์ชันสําหรับจําแนกกลุ่มโรงงานตามความต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ 
ตัวแปร สัมประสิทธ์ิท่ี

ทําให้อยู่ในรูป
มาตรฐาน 

สัมประสิทธ์ิ 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน (E) -.499 -.0000001 
ระยะเวลาท่ีใช้ไฟฟ้ามากท่ีสุด (P) .676 .1833781 
ขนาดพ้ืนท่ีโรงงาน (A) -.410 -.0000158 
ทุนจดทะเบียน (F) .330 .0003818 
ค่าคงท่ี  -1.2029010 
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  จากตารางที่ 3.30 ซึ่งแสดงสัมประสิทธ์ิที่ทําให้อยู่ในรูปมาตรฐานของฟังก์ชันสําหรับจําแนกกลุ่ม
โรงงานตามความต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ จะเห็นว่า ตัวแปรที่มีความสําคัญสูงสุดกับการจําแนกกลุ่ม คือ 
ระยะเวลาที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด (P)  ตัวแปรที่มีความสําคัญต่อการจําแนกกลุ่มรองลงมา คือ ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อ
เดือน (E) และขนาดพ้ืนที่โรงงาน (A) ตามลําดับ ซึ่งมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน และตัวแปรที่มีความสําคัญในการ
จําแนกกลุ่มน้อยที่สุด คือ ทุนจดทะเบียน (F) ซึ่งมีนํ้าหนักเพียงคร่ึงหน่ึงของระยะเวลาที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด  
 ฟังก์ชันที่ใช้ในการคํานวณคะแนนจําแนกกลุ่ม (D) คือ D = −1.2029010 − .0000001E + .1833781P − .0000158A + .0003818F (3.20) 

จากสมการ (1) จะสังเกตได้ว่า คะแนนจําแนกกลุ่มจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระยะเวลาที่ใช้ไฟฟ้า
มากท่ีสุดและทุนจดทะเบียน แต่มีทิศทางตรงกันข้ามกับค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนและขนาดพื้นที่โรงงาน กล่าวคือ 
โรงงานที่มีคะแนนจําแนกกลุ่มสูงกว่าจะเป็นโรงงานที่มีระยะเวลาที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดสูงกว่า และทุนจด
ทะเบียนสูงกว่าเล็กน้อย แต่มีค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือนและขนาดพ้ืนที่โรงงานตํ่ากว่าเล็กน้อย   
 

ตารางท่ี 3.31 ศนูย์กลางของกลุ่ม 
กลุ่ม ความถ่ี คะแนนเฉลี่ย 

ต้องการติดต้ัง 23 -.415 
ไม่ต้องการติดต้ัง 15 .636 

 หมายเหตุ:  จาก 130 โรงงานท่ีให้ข้อมูลสํารวจ โรงงานท่ีมีข้อมูลตัวแปร
ท่ีใช้ในการจําแนกกลุ่มครบท้ัง 4 ตัวแปรและอยู่ในกลุ่มท่ี
ต้องการหรือไม่ต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ มีจํานวน 38 
โรงงาน 

  จากตารางที่ 3.31 ซึ่งแสดงศูนย์กลางของกลุ่มหรือคะแนนจําแนกกลุ่มโดยเฉลี่ย พบว่า โรงงานที่
ต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ จํานวน 23 โรงงาน มีคะแนนจําแนกกลุ่มโดยเฉลี่ยเท่ากับ -0.415 ในขณะที่
โรงงานที่ไม่ต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ จํานวน 15 โรงงาน มีคะแนนจําแนกกลุ่มโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.636  
ในทางสถิติ สามารถทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนจําแนกกลุ่มในระดับประชากรของกลุ่มที่ต้องการและไม่
ต้องการติดต้ังมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่ ได้โดยใช้ตัวสถิติ Wilks’ lambda ซึ่งสามารถแปลงเป็น
ตัวสถิติทดสอบท่ีมีการแจกแจงไค-แสควร์เพ่ือคํานวณค่า P-value สําหรับใช้ในการทดสอบได้ ผลการทดสอบ
แสดงในตารางที่ 3.32  

ตารางท่ี 3.32 ประสิทธิภาพของฟังก์ชันจําแนก 
Canonical 
Correlation 

Wilks’ 
lambda 

Chi-square df P-value 

0.467 0.782 8.362 4 0.079 
 
จากตารางที่ 3.32 จะได้ว่า ตัวสถิติ Wilks’ lambda มีค่าเท่ากับ 0.782 และค่า P-value เท่ากับ 0.079 มีค่า
น้อยกว่า 0.1 จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนจําแนกในระดับประชากรของกลุ่มที่ต้องการและไม่ต้องการ
ติดต้ังมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.1 นอกจากน้ีในตารางที่ 3.32 ยังแสดงค่า
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สหสัมพันธ์คาร์โนนิคัลซึ่งเป็นค่าที่วัดความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจําแนกกลุ่มกับตัวแปรความต้องการติดต้ัง
เซลล์แสงอาทิตย์ พบว่า สหสัมพันธ์คาร์โนนิคัลมีค่าเท่ากับ 0.467 ซึ่งแปลผลได้ว่าคะแนนจําแนกกลุ่มกับตัว
แปรความต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

 

 
รูปท่ี 3.13 ฮิสโตแกรมคะแนนจําแนกกลุ่มของโรงงานท่ีต้องการจะติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน 
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รูปท่ี 3.14 ฮิสโตแกรมคะแนนจําแนกกลุ่มของโรงงานท่ีไม่ต้องการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน 

   
รูปท่ี 3.15 ฮิสโตแกรมคะแนนจําแนกกลุ่มของโรงงานท่ีไม่ระบุความต้องการ 
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รูปที่ 3.13-3.15 แสดงฮิสโตแกรมของคะแนนจําแนกกลุ่มของโรงงานที่ต้องการติดต้ัง ไม่ต้องการติดต้ัง และที่
ไม่ระบุความต้องการ ตามลําดับ จะสังเกตว่า ฮิสโตแกรมของคะแนนจําแนกกลุ่มของโรงงานที่ต้องการติดต้ัง
และไม่ต้องการติดต้ังมีส่วนที่ซ้อนทับกัน  แสดงว่าการจําแนกกลุ่มด้วยฟังก์ชันน้ีอาจจะมีโอกาสที่ผิดพลาดได้  
เปอร์เซนต์ความถูกต้องและความผิดพลาดของการจําแนกกลุ่มโรงงานด้วยฟังก์ชันจําแนกกลุ่มแสดงในตารางที่ 
3.23 

ตารางท่ี 3.33 ผลการจําแนกกลุม่ 

กลุ่มท่ีแท้จริง 
กลุ่มจากการทํานาย 

รวม 
ต้องการติดต้ัง ไม่ต้องการติดต้ัง 

ต้องการติดต้ัง 14 (60.9%) 9 (39.1%) 23 (100.0%) 
ไม่ต้องการติดต้ัง 1 (6.7%) 14 (93.3%) 15 (100.0%) 
ไม่ระบุกลุ่ม 16 (36.4%) 28 (63.6%) 44 (100.0%) 

 

ตารางที่ 3.33  แสดงผลการจําแนกกลุ่มโดยใช้ฟังก์ชันจําแนกกลุ่ม สําหรับ 38 โรงงานท่ีทราบกลุ่ม และ 44 
โรงงานที่ไม่ทราบกลุ่ม จะเห็นว่า ในกลุ่มที่ต้องการติดต้ัง จําแนกกลุ่มถูกต้องในระดับปานกลาง คิดเป็น 60.9% 
ส่วนกลุ่มที่ไม่ต้องการติดต้ัง จําแนกกลุ่มถูกต้องในระดับสูงมากถึง 93.3%  จากผลการจําแนกของทั้งสองกลุ่ม 
สามารถคํานวณเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องโดยรวม ได้เท่ากับ 73.7% ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  ส่วนโรงงานที่
ไม่ได้ระบุว่าต้องการติดต้ังหรือไม่หรือระบุว่าไม่สามารถประเมินได้สามารถจําแนกกลุ่มได้เป็นกลุ่มที่ต้องการ
ติดต้ัง 36.4% และไม่ต้องการติดต้ัง 63.6% 
 
3.1.5.3 ความต้องการในการสนับสนุนและกําหนดนโยบายจากภาครัฐ 

 การศึกษาด้านความต้องการในการสนับสนุนและกําหนดนโยบายจากภาครัฐจะพิจารณาจากความ
ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานของผู้ประกอบการ และ ความต้องการให้
ภาครัฐกําหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ิมขึ้น 

ตารางท่ี 3.34 ต้องการให้รัฐสนับสนุนการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน 

 ความถ่ี ร้อยละ 

ต้องการ 93 75.6 

ไม่ต้องการ 30 24.4 

รวม 123 100.0 
หมายเหตุ: จากโรงงานท้ังหมด 130 โรงงานท่ีสํารวจได้ มี 123 โรงงานท่ีให้ข้อมูล

เกี่ยวกับความต้องการในการสนับสนุนและกําหนดนโยบายจากภาครัฐ 
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ตารางท่ี 3.35 ความต้องการให้รัฐสนับสนุนการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงานจาํแนกตามจังหวัด 

จังหวัด 

ต้องการให้รัฐสนับสนุนการติดต้ัง
เซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน

หรือไม่ รวม 

ไม่ต้องการ ต้องการ 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 14 54 (79.4) 68 

เชียงใหม่ 6 9 (60.0) 15 

นครราชสีมา 5 15 (75.0) 20 

สงขลา 5 15 (75.0) 20 

รวม 30 93 (75.6) 123 
  

ผลการสํารวจความต้องการให้รัฐสนับสนุนการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน พบว่า โรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 
75.6 ต้องการให้รัฐสนับสนุนการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า ทุกจังหวัดมีโรงงาน
มากกว่าร้อยละ 75.0 ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการติดต้ังเซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในโรงงาน ยกเว้น
จังหวัดเชียงใหม่มีร้อยละ 60.0  
 

ตารางท่ี 3.36 สาเหตุท่ีไม่ต้องการมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน 

สาเหตุ ความถ่ี ร้อยละ 

ยังไม่มีนโยบายท่ีจะติดต้ัง 4 22.22 

สถานท่ีไม่เหมาะสม เช่น โรงงานขนาดเล็ก พ้ืนท่ี
หลังคาไม่เพียงพอ เป็นต้น 

5 27.78 

ค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุม้กับการลงทุน 2 11.11 

ไม่มีบุคคลากรในการควบคุมดูแล 1 5.56 

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนด้วยงบประมาณของ
บริษัทเอง 

1 5.56 

ไม่มีความรู้ด้านนี้ ไม่เข้าใจระบบการทํางาน  3 16.67 

ไม่ทราบว่าปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะเพียงพอหรือไม่ 2 11.11 

 สําหรับเหตุผลส่วนใหญ่ที่โรงงานร้อยละ 24.5 ที่ไม่ต้องการให้รัฐสนับสนุนการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์
ในโรงงาน คือ สถานที่ไม่เหมาะสม โรงงานมีขนาดเล็ก และผู้ประกอบการยังไม่ความรู้ในด้านเซลล์แสงอาทิตย์ 
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ตารางท่ี 3.37 ลําดับความสําคัญของมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน 

มาตรการ ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 ลําดับท่ี 4 ลําดับท่ี 5 รวม 

ออกเงินลงทุนการติดต้ังบางส่วน 
59

(70.2)
8

(9.5)
13

(15.5)
4 

(4.8) 
0 84

รับซ้ือไฟในราคาสูงกว่าราคาปกติ 
6

(7.8)
22

(28.6)
10

(13.0)
37 

(48.1) 
2 

(2.6) 
77

มาตรการลดหย่อนภาษีนาเข้าอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

10
(11.6)

29
(33.7)

32
(37.2)

15 
(17.4) 

0 86

มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ของโรงงาน 
9

(10.8)
29

(34.9)
26

(31.3)
19 

(22.9) 
0 83

อ่ืน ๆ 
6

(54.5)
1

(9.1)
1

(9.1)
2 

(18.2) 
1 

(9.1) 
11

หมายเหตุ 1. ตัวเลขในแต่ละเซลคือ ความถี่ (ร้อยละ) 

  2. ตารางน้ีได้จากแบบสอบถามที่ให้โรงงานตอบได้หลายข้อโดยเรียงลําดับความสําคัญในโรงงานน้ันๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ให้ได้ คําตอบ
เป็นลําดับความสําคญัในแต่ละมาตรการในภาพรวม   

  

 

 ผลการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญของมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการติดต้ังเซลล์
แสงอาทิตย์ในโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ พบว่า ลําดับที่ 1 โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยากให้
ภาครัฐออกเงินทุนการการติดต้ังบางส่วน ลําดับที่ 2 ต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการลดหย่อนภาษีอุปกรณ์ใน
การติดต้ัง ลําดับที่ 3 ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐลดหย่อนภาษีเงินได้ของโรงงาน และลําดับที่ 4 จะเป็น
มาตรการด้านการรับซื้อไฟในราคาที่สูงกว่าปกติ 

ตารางท่ี 3.38 มาตรการสนับสนุนอ่ืนจากภาครัฐในการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงงาน 

มาตรการ ความถ่ี ลําดับโดยเฉลี่ย 

สนับสนุนด้านความรู้และทีมผู้เชี่ยวชาญหรือท่ี
ปรึกษาด้านพลังงาน  

5 2.2 

สนับสนุนการลงทุนติดต้ังท้ังหมด 3 1 

การพัฒนาคุณภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ และ
รับประกันคุณภาพอุปกรณ์สําคัญซ่ึงมีราคาแพง 

2 4.5 

มาตรการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนท่ีเทศบาลท้องถ่ิน
ดําเนินการจัดเก็บจากผู้ลงทุน 

1 1 

รวม 11  
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สําหรับมาตรการอ่ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งเสนอให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมของ
ผู้ประกอบการ คือ สนับสนุนการให้ความรู้และมีผู้เช่ียวชาญสําหรับให้คําปรึกษาด้านพลังงาน และออกเงิน
สนับสนุนการติดต้ังทั้งหมด 

ตารางท่ี 3.39 นโยบายท่ีต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมการติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงาน 

มาตรการ ความถ่ี ร้อยละ 

1) ต้ังบริษัทภายใต้การกํากํากับดูแลของภาครัฐ ทําหน้าท่ี 
- ออกแพคเกจการติดต้ังระบบไฟฟ้าในโรงงาน 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 
- ดูแล และบํารุงรักษาจนกว่าจะถึงคุ้มทุน 

8 8.51 

2) สนับสนุนงบประมาณการลงทุนติดต้ัง หรือให้เงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า 22 23.40 

3) จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ 
- โครงสร้างอาคาร พ้ืนท่ี และภูมิอากาศภาคใต้มีความเหมาะสมหรือไม่ 
- ค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่ากับการลงทุน ระยะเวลาคืนทุนท่ีแน่นอน 
- วิธีการบํารุงรักษา 

19 20.21 

4) นําเงินลงทุนไปลดภาษีเงินได้นิติบุคคล โรงงานอุตสาหกรรม 9 9.57 

5) สนับสนุนไม่ให้เสียภาษีสําหรับการซ้ืออุปกรณ์พลังงานทดแทนและควบคุม
ราคาอุปกรณ ์

9 9.57 

6) ให้มีการรับซ้ือคืนไฟฟ้าท่ีผลิตได้ในราคาท่ีเหมาะสม และลดขั้นตอนการขอ
ติดต้ังกับหน่วยงานภาครัฐ 

8 8.51 

7) กําหนดมาตรฐานรับรองคุณภาพ หรือรับประกันสินค้าจนกว่าจะถึงจุดคุ้มทุน 5 5.32 

8) จัดทําโครงการเหมือน Solar Farm 1 1.06 

9) ให้หน่วยงานภาครัฐหรือบริษัทเอกชนมาติดต้ังให้แล้วแบ่งผลประโยชน์ 4 4.26 

10) มีการประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนให้กับโรงงานหรือบุคล
คลท่ัวไปได้รับทราบเพ่ิมข้ึน 

6 6.38 

11) ให้หน่วยงานภาครัฐมีการติดต้ังระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ิมข้ึน แล้วโรงงานจะ
กําเนินการตามถ้าทําสําเร็จ 

3 3.19 

รวม 94 100.00 

  

  ผลการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายภาครัฐต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมการติดต้ังระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงาน พบว่า โรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 23.40 ต้องการนโยบายสนับสนุนงบประมาณ
การลงทุนติดต้ัง หรือให้เงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า รองลงมา คือ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 20.1) การลดหย่อนภาษีเงินได้ การลดหย่อนภาษีอุปกรณ์การติดต้ัง และ การรับซื้อคืน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมพร้อมลดขั้นตอนการขอติดต้ังกับหน่วยงานภาครัฐ 
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3.1.5.4 วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไฟฟา้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ซ่ึงติดต้ังบนหลังคาของโรงงาน
อุตสาหกรรมจากข้อมูลที่ทาํการสํารวจภาคสนาม (ตาม TOR ข้อ 5.3 (3)) 

 สําหรับผลการศึกษาพ้ืนที่หลังคาโรงงานอุตสาหกรรมจะทําการประมาณร้อยละของโรงงานท่ีมี
ลักษณะหลังคาแบบโค้ง แบบเอียงและแบบราบ ประมาณพื้นที่เฉลี่ยต่อโรงงานจําแนกตามลักษณะหลังคา 
พ้ืนที่เฉลี่ยต่อโรงงานจําแนกตามทิศทางของหลังคา พ้ืนที่เฉลี่ยต่อโรงงานจําแนกตามจังหวัด พ้ืนที่ที่เหมาะสม
เฉลี่ยจําแนกตามจังหวัด และหาสัดส่วนระหว่างพ้ืนที่ทั้งหมดต่อพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

ตารางที่ 3.40 มุมหลังคาจําแนกตามลักษณะโครงหลังคา (โรงงาน 108 แห่งที่ได้ข้อมูลเก่ียวกับหลังคา) 

ลักษณะโครงหลังคา จํานวน ร้อยละ ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย (องศา) 

โค้ง 13 12.04 10.0 45.0 17.96 

เอียง 96 88.89 7.0 45.0 15.53 

หมายเหตุ: 1. ในจํานวน 108 โรงงานท่ีได้ข้อมูลเกี่ยวกับหลังคาบางโรงงานมีหลังคาเป็นหลายแบบ เช่น บาง
อาคารเป็นหลังคาโค้ง และหลังคาเรียบ หรือแบบเอียงด้วย จึงทําให้ผลรวมของจํานวนในตาราง มี
จํานวนมากกว่า 108 โรงงาน 

  2. การคิดร้อยละคิดจากจํานวนโรงงานที่มีลักษณะหลังคาแบบนั้นๆ เทียบกับจํานวนโรงงาน
ท้ังหมด 108 โรงงาน เพ่ือแสดงว่ามีโรงงานร้อยละเท่าใดท่ีมีลักษณะหลังคาแบบน้ันๆ ท้ังนี้ มีบาง
โรงงานมีหลังคาท้ัง 2 แบบ การรวมค่าร้อยละจึงไม่สื่อความหมาย แต่ค่าร้อยละในแต่ละกรณีใช้สื่อ
ความหมายเฉพาะกรณีได้ 

 

ตารางที่ 3.41 พ้ืนที่หลังคาจําแนกตามลักษณะหลังคา (โรงงาน 108 แห่ง) 

ลักษณะโครงหลังคา จํานวน ร้อยละ ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย (ตรม.) 

โค้ง 13 12.04 578 9,614 5,268.82 
เอียง 96 88.89 86 90,456 12,172.79 
ราบ 10 9.26 112 2,968 901.29 

หมายเหตุ: 1. ในจํานวน 108 โรงงานท่ีได้ข้อมูลเกี่ยวกับหลังคา  บางโรงงานมีหลังคาเป็นหลายแบบ เช่น บาง
อาคารเป็นหลังคาโค้ง และหลังคาเรียบ หรือแบบเอียงด้วย จึงทําให้ผลรวมของจํานวนในตาราง มี
จํานวนมากกว่า 108 โรงงาน 

  2. การคิดร้อยละคิดจากจํานวนโรงงานที่มีลักษณะหลังคาแบบนั้นๆ เทียบกับจํานวนโรงงาน
ท้ังหมด 108 โรงงาน เพ่ือแสดงว่ามีโรงงานร้อยละเท่าใดท่ีมีลักษณะหลังคาแบบน้ันๆ ท้ังนี้ มีบาง
โรงงานมีหลังคามากกว่า 1 แบบ การรวมค่าร้อยละจึงไม่สื่อความหมาย แต่ค่าร้อยละในแต่ละกรณี
ใช้สื่อความหมายเฉพาะกรณีได้ 

  ผลการสํารวจลักษณะหลังคา พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.89) มีอาคารโรงงานท่ี
มีลักษณะหลังคาแบบเอียง รองลงมาเป็นหลังคาลักษณะแบบโค้ง (ร้อยละ 12.04) และแบบราบ (ร้อยละ 
9.26) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาความชันของหลังคา พบว่า หลังคาแบบเอียงมีความชันอยู่ระหว่าง 7 – 45 
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องศา และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 15.79 องศา ส่วนความชันของหลังคาแบบโค้งมีค่าอยู่ระหว่าง 10-45 องศา และมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 17.96 องศา  

 สําหรับพ้ืนที่หลังคาโรงงานอุตสาหกรรมจําแนกตามลักษณะหลังคา พบว่า หลังคาแบบเอียงมีพ้ืนที่
เฉลี่ยต่อโรงงานมากทีสุด (12,172.79 ตร.ม.) รองลงมาคือหลังคาแบบโค้ง (5,268.82 ตร.ม.) และหลังคาแบบ
ราบ (901.29 ตร.ม.)  ตามลําดับ  

การประมาณค่าพ้ืนที่รวมของหลังคาโรงงานตามลักษณะหลังคา ต้องพิจารณาทั้งพ้ืนที่เฉลี่ยต่อโรงงาน
และร้อยละของโรงงานท่ีมีลักษณะหลังคาในแต่ละแบบ 

ตารางท่ี 3.42 พ้ืนท่ีหลังคาเฉลี่ยจําแนกตามทิศทางหลังคา (โรงงาน 108 แห่ง) 

ทิศทางหลังคา จํานวนโรงงาน ร้อยละ ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย (ตร.ม.) 
เหนือ 55 50.93 43 45,228 4,965.41 
ใต้ 55 50.93 43 45,228 4,921.67 

ตะวันออก 47 43.52 17 22,137 4,066.64 
ตะวันตก 45 41.67 17 22,137 4,270.43 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 25 23.15 49 12,905 3,503.60 
ตะวันตกเฉียงใต้ 25 23.15 49 12,905 3,605.79 
ตะวันออกเฉียงใต้ 13 12.04 278 28,208 5,110.08 
ตะวันตกเฉียงเหนือ 14 12.96 278 28,208 4,778.50 

  

เมื่อจําแนกอาคารโรงงานตามทิศทางของหลังคา พบว่า โรงงานส่วนใหญ่มีอาคารที่หลังคาหันไปทาง
ทิศเหนือและทิศใต้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.93 รองลงมาเป็นทิศตะวันออก (ร้อยละ 43.52)และทิศ
ตะวันตก (ร้อยละ 41.67) โรงงานที่มีหลังคาอาคารหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้มี
ประมาณหน่ึงในสี่  และมีโรงงานเพียงส่วนน้อยที่มีหลังคาโรงงานหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ร้อยละ 
12.04) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 12.96) 

เมื่อเปรียบเทียบเทียบพ้ืนที่เฉลี่ยต่อโรงงานระหว่างทิศทางหลังคา พบว่า ทิศทางที่มีพ้ืนที่เฉลี่ยของ
หลังคาโรงงานสูง คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 
ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 4,778 - 5,110 ตารางเมตร รองลงมาคือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระห ว่ าง  4 ,066 – 4,270 ตารางเมต ร  และทิ ศท างที่ มี พ้ื น ที่ เฉ ลี่ ย ห ลั งค า โรงงานน้ อย  คื อ  ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3,503 - 3,605 ตารางเมตร  

อย่างไรก็ตาม การประมาณค่าพ้ืนที่รวมของหลังคาโรงงานที่หันไปทางทิศต่างๆ ต้องพิจารณาทั้งพ้ืนที่
เฉลี่ยและร้อยละของโรงงานที่มีหลังคาอาคารโรงงานหันไปทางทิศที่ต้องการประมาณ 
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ตารางท่ี 3.43 เปรียบพ้ืนท่ีหลังคาเฉลี่ยจําแนกตามจังหวัด 

จังหวัด จํานวน ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย (ตร.ม.) 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 59 86 76,216 10,317.41 

เชียงใหม่ 15 98 21,250 4,116.27 

นครราชสีมา 15 1,626 90,456 24,104.67 

สงขลา 21 556 44,438 11,403.81 

รวม 110 86 128,000 11,559.28 

หมายเหตุ:  จากโรงงานท้ังหมด 130 โรงงานท่ีสํารวจได้ มี 110 โรงงานท่ีได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ขนาดพ้ืนท่ีหลังคามาวิเคราะห์ได้ 

  เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่หลังคาจําแนกตามจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่หลังคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
24,104.67 ตารางเมตร รองลงมา เป็นจังหวัดสงขลา (11,403.81 ตร.ม.) และ กรุงเทพฯและปริมณฑล 
(10,317.41 ตร.ม.) ทั้งสองกลุ่มมีพ้ืนที่เฉลี่ยใกล้เคียงกัน และจังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่เฉลี่ยน้อยที่สุด 4,116.27 
ตารางเมตร โดยรวมแล้วอาคารโรงงานมีพ้ืนที่หลังคาเฉล่ียเท่ากับ 11,559.29 ตารางเมตร 

ตารางที่ 3.44 พ้ืนที่หลังคาที่เหมาะสมเฉลี่ยจําแนกตามจังหวัด 

จังหวัด จํานวน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด เฉลี่ย (ตร.ม.) 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 59 0 70,791.0 7,763.34 

เชียงใหม่ 15 98 11,252.0 2,608.67 
นครราชสีมา 15 813 45,956.0 17,808.40 

สงขลา 21 475 33,416.0 8,321.19 

รวม 110 0 70,791 8,536.71 

หมายเหตุ:  จากโรงงานท้ังหมด 130 โรงงานท่ีสํารวจได้ มี 110 โรงงานท่ีได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ขนาดพ้ืนท่ีหลังคามาวิเคราะห์ได้ 

  เมื่อพิจารณาพ้ืนที่หลังคาที่เหมาะสมในการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์จําแนกตามจังหวัด พบว่า โรงงาน
ในจังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ที่เหมาะสมเฉลี่ยสูงที่สุด 17,808.40 ตารางเมตร รองลงมาเป็นจังหวัดสงขลา 
8,321.19 ตารางเมตร และ กรุงเทพฯและปริมณฑล 7,763.34 ตารางเมตร ตามลําดับ ส่วนจังหวัดเชียงใหม่มี
พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการติดต้ังเฉลี่ยตํ่าที่สุด โดยรวมแล้วอาคารโรงงานมีพ้ืนที่หลังคาที่เหมาะสมในการติดต้ัง
เซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ยเท่ากับ 8,536.71 ตารางเมตร สําหรับพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการติดต้ังในที่น้ีอาจจะ
ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาบางส่วนหรือมีการปรับให้ทิศทางการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้ระดับ
องศาและทิศทางที่เหมาะสม 
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ตารางท่ี 3.45 เปรียบเทียบพ้ืนท่ีหลังคาท้ังหมดกับพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเฉล่ีย 

จังหวัด จํานวน 
พ้ืนท่ีหลังคา
ท้ังหมดเฉลี่ย 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนท่ีหลังคาท่ี
เหมาะสมเฉลี่ย 
(ตารางเมตร) 

คิดเป็นร้อยละ 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 59 10,317.41 7,763.34 75.25 

เชียงใหม่ 15 4,116.27 2,608.67 63.37 

นครราชสีมา 15 24,104.67 17,808.40 73.88 

สงขลา 21 11,403.81 8,321.19 72.97 

รวม 110 11,559.28 8,536.71 73.85 

 สําหรับการเปรียบเทียบพ้ืนที่หลังคาโรงงานทั้งหมดกับพ้ืนที่หลังคาโรงงานที่เหมาะสมกับการติดต้ัง
เซลล์แสงอาทิตย์ พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วโรงงานมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณร้อยละ 
73.83 ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด เมื่อจําแนกตามจังหวัดพบว่า โรงงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล นครราชสีมา 
และสงขลามีสัดส่วนของพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ใกล้เคียงกันซึ่งมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 
72.97 - 75.25 ส่วนโรงงานในจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ตํ่าสุดซึ่ง
มีร้อยละ 63.37 

 วิธีปรับปรุงหลังคาอาคาร 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลอาคารโรงงาน พบว่า มีอาคารบางหลังยังไม่เหมาะที่จะติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ 
หากผู้ประกอบกิจการประสงค์จะติดต้ังอาจต้องมีการปรับปรุงอาคาร วิธีการปรับปรุงอาคารให้เหมาะสม
สําหรับการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น 

1) หลังคาหันไปทิศเหนือต้องทําโครงสร้างรับให้แผงเซลลแ์สงอาทิตย์หันไปทิศใต้ 
2) เสริมโครงหลังคาให้มีความแข็งแรงรับนํ้าหนักแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ 
3) ติดต้ังตัวปรับมุมมองแผงให้เอียงบนดาดฟ้า  
4) บนหลังคาต้องออกแบบระบบให้ใช้ไฟแยกช่วงเช้าและบ่าย 
5) ปรับโครงสร้างหลังคาเป็นโครงเหล็ก 

 
  เมื่อทําการประมาณศักยภาพการผลิตรวม จากข้อมูลสัดส่วนหลังคาที่เหมาะสม (ตารางที่ 3.45) 
ร่วมกับจํานวนโรงงานในภูมิภาคต่างๆ (ตารางที่ 3.1) โดยกําหนดสมมติฐานว่าหลังคาส่วนที่เหมาะสมน้ัน
สามารถติดต้ังแผงรับรังสีอาทิตย์ที่มีกําลังผลิตสูงสุดขนาด 100 Wp/m2 จะทําให้ประมาณได้ว่าทั่วทั้งประเทศมี
ศักยภาพกําลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุดโดยประมาณ 118 GWp/m2 ศักยภาพกําลังการผลิต
โดยการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่างๆ แสดงดังตารางที่ 3.46 
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ตารางที่ 3.46 ผลประมาณการศักยภาพการผลิต 

ภาค 
จํานวน
โรงงาน 

พ้ืนที่หลังคาที่
เหมาะสม

โดยประมาณ 
(ล้านตารางเมตร) 

ศักยภาพกําลัง
การผลิตสูงสุด

รวมโดยประมาณ 
(GWp) 

เหนือ 17,820 138 14 
กลาง 65,222 170 17 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 43,751 779 78 
ใต้ 11,251 94 9 
รวม 138,044 1,178 118 

 
 


