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 การศึกษาเร่ืองความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล ์บริษทั พี.โอ.

เอส.เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั พื้นท่ี จงัหวดัปทุมธานี 

 ผลการวจิยั 1) ตลาดมีความตอ้งการ บริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญในการรับเหมาติดตั้งระบบโซล่าร์เซลลไ์ม่

นอ้ยกวา่ 5 ปี และมีผลงานเป็นท่ียอมรับของตลาด, 2) ยอดขายประมาณการณ์ ปีท่ี 1 ยอดขาย 10,000,000 บาท ปี

ท่ี 2 ยอดขาย 10,500,000 บาท ปีท่ี 3 ยอดขาย 11,025,000 บาท ปีท่ี 4 ยอดขาย 115,576,250 บาท ปีท่ี 5 ยอดขาย 

12,155,062 บาท, 3) การด าเนินงานของธุรกิจในดา้นพฤติกรรมการใชไ้ฟดงัน้ี สถานท่ีใชไ้ฟมากท่ีสุดคือ บา้นพกั

อาศยั เวลาท่ีใชไ้ฟอยูใ่นช่วงเวลา 18.00-24.00น. ค่าไฟฟ้าต่อเดือนมากกวา่ 4,000 บาท เหตุผลในการเลือกติดตั้ง

ระบบโซลล่าร์ คือ ตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้าย  ดา้นการเงินธุรกิจ เงินลงทุน 1,000,000 บาท งบประมาณก่อนการ

ด าเนินงาน 315,000 บาท ระยะคืนทุน 2.8 ปี ดา้นการปฏิบติังาน มีขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ส่วน ดงัน้ี 1.ขั้นตอน

การส ารวจ 2.ขั้นตอนการออกแบบ 3.ขั้นตอนการติดตั้งและส่งมอบงาน 4) การวางแผนการตลาด แบ่งเป็น 3 ส่วน

ดงัน้ี 1.มีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยใชเ้คร่ืองมือFive Force Model  และ ใชเ้คร่ืองมือ SWOT ประเมินปัจจยั 

ภายใน ภายนอกของบริษทั 2.จดัสรรแผนการตลาดรายปี 3.น ากลยทุธ์มาปรับใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 

 

ค าส าคัญ : ความต้องการและการด าเนินงานของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ บริษัท พี.โอ.เอส.เอ็นจิ

เนียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั พืน้ที ่จังหวดัปทุมธานี 

 

 



Abstract 

 

 Business Demand and Operation of Contractor to install a solar system of P.O.S. Engineering and Service 

Co., Ltd. Pathum Thani Province. 

  Results show that 1) market needs are company that has expertise in contracting solar system 

installations for at least 5 years and has a proven track record of being marketable 2) Estimated sales, 1st year, 

sales 10,000,000 baht, 2nd year sales 10,500,000 Baht 3rd year sales 11,025,000 baht 4th year sales 115,576,250 

baht 5th year sales 12,155,062 baht, 3)business operation in terms of organization behavior : The place that uses 

the most electricity is a house. When the electricity is used during the period 18:00-24:00 Electricity cost more 

than 4,000 baht per month. The reason for choosing to install a solar system is to save costs. Business finance 

investment 1,000,000 baht, budget before operations 315,000 baht, payback period 2.8 years. Operations such 

as There are three operating procedures as follows: 1. Survey procedure. 2. Design process 3. Installation and 

delivery process 4) marketing planning such as divided into 3 parts as follows: 1. The industry is analyzed using 

the Five Force Model tool and SWOT  tool is used to assess internal and external factors of the company. 2. 

Allocate an annual marketing plan 3. Implement strategies in different situations. 

 

Keyword : Business Demand and Operation of Contractor to install a solar system of P.O.S. Engineering 

and Service Co., Ltd. Pathum Thani Province. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ธุรกิจรับเหมาติดตั้งโซล่าร์เซลลมี์ความแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะคือ เป็นงาน 

ท่ีท  า บนหลงัคา หรือท่ีโล่งแจง้ ในสภาพดินฟ้าอากาศท่ีไม่แน่นอน มีการเปล่ียนแปลงของการปฏิบติังานได้

ตลอดเวลา เพราะมีตวัแปรท่ีไม่แน่นอน เช่น ฝนตกหนกั แดดร้อนจดั วสัดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เป็นตน้ พื้นท่ี

ท างานจะเปล่ียนไปเร่ือยๆจากโครงการหน่ึงไปสู่โครงการหน่ึงตอ้งมีการเคล่ืนยา้ยอุปกรณ์และบุคคลากรอยู่

เสมอ ส่วนในการด าเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งโซลล่าร์เซลล์จะรับงานในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชน งาน

ส่วนใหญ่จะมีในหลากหลายภูมิภาคของประเทศดว้ยการท่ีภาครัฐหันมาสนบัสนุนภาคอุตสาหกรรมและภาค

ประชาชน ให้ใชร้ะบบโซล่าร์เซลล ์จึงมีการเติบโตโครงการติดตั้งโซล่าร์เซลลข้ึ์นหลากหลายโครงการในช่วงน้ี  

ด้วยลักษณะงานติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ต้องใช้บุคคลากรท่ีมีความรู้และความช านาญในระดับนึง ท าให้

ผูป้ระกอบการตอ้งเผชิญกบัภาวะขาดแคลนแรงงาน และ เกิดผูป้ระกอบการหนา้ใหม่เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

จงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหน่ึงในห้าจงัหวดัในพื้นท่ี

ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครจงัหวดั

ปทุมธานีแบ่งเขตการปกครองส่วน ออกเป็น 7 อ าเภอ 60 ต าบล 529 หมู่บา้น(ขอ้มูล ณ ปี 2564) จ  านวนประชากร 

1,190,060 คน จ านวนบา้นทั้งหมด 457,458 หลงั (ส านกังานสถิติแห่งชาติ,ขอ้มูลปี 2564) 

ดว้ยเหตุน้ีธุรกิจรับเหมาติตดตั้งโซล่าร์เซลล์จ  าเป็นตอ้งมีบุคลากรในการท างานหลากหลายสายงาน มี

ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง และตอ้งเขา้ใจในธุรกิจเป็นอยา่งดี ดงันั้นการวางแผนและการน ากลยุทธ์มาใช้

ให้เหมาะสมกบัธุรกิจจึงมีความส าคญั เพราะจะท าให้ธุรกิจรับเหมาติดตั้งโซล่าร์เซลล์สามารถด าเนินต่อไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาธุรกิจรับเหมาติดตั้งโซล่าร์เซลล์ของบริษทั พี.โอ.

เอส.เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดัในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาดผูบ้ริโภคธุรกิจรับเหมาติดตั้งโซล่าร์เซลล ์

 ในจงัหวดัปทุมธานี 

 2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 5 ปี 

 3. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจรับเหมา ติดตั้งโซล่าร์เซลล ์บริษทั พี.โอ.เอส.เอน็จิเนียร่ิง  

 แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั ในจงัหวดัปทุมธานี  



ขอบเขตของการวจัิย 

 1.ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ผูว้ิจยั ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจาก ผูบ้ริโภคท่ีมีความสนใจท่ีจะติดตั้งโซลล่าร์

เซลล ์หรือ ติดตั้งโซลล่าร์เซลลแ์ลว้ ท่ีพกัอาศยัในจงัหวดัปทุมธานี 

 2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาขอ้มูลในการด าเนินธุรกิจธุรกิจรับเหมา ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ดา้นการ

จดัการองคก์ร การจดัการการเงิน การจดัการการตลาด กลยุทธ์ท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจผูว้ิจยัศึกษากลุ่มผูบ้ริโภค

ท่ีใชบ้ริการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ในจงัหวดัปทุมธานี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วย ลักษณะประชากรศาสตร์พฤติกรรมการบริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

ประกอบด้วยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัด้าน

คุณภาพและบริการ 

 3.ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั เร่ิมตน้ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ตลอดจนถึง เดือน 

ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 30 สัปดาห์ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

การติดตั้งพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาภาคครัวเรือน หรือ ท่ีเรียกกนัก็คือ ระบบโซลาร์รูฟ (Solar 
Roof) โซลาร์รูฟ หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยโซลาร์เซลล์หรือการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ท่ีติดตั้งบน
หลงัคาบา้นท่ีอยูอ่าศยัหรือบนอาคารต่างๆ สามารถผลิตไฟฟ้าใชไ้ดเ้อง โดยแผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ะรับพลงังาน
จากแสงอาทิตยแ์ลว้จ่ายเป็นไฟกระแสตรง (DC) ให้กบัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเช่ือมต่อกบัสายส่ง (Grid 
tie Inverter) แลว้แปลงไฟกระแสตรง(DC) ใหเ้ป็นไฟกระแสสลบั(AC 220V 50Hz) (นายช่างมาแชร์,2564) 

หลกัการท างาน ในเวลากลางวนัระบบโซลาร์รูฟจะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยจะต่อร่วมกบัไฟของการ
ไฟฟ้าฯ การท างานของระบบจะใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีไดจ้ากระบบโซลาร์รูฟมาใชก่้อน กรณีท่ีใชไ้ฟเยอะเกินกวา่ท่ี
ระบบโซลาร์รูฟผลิตไดร้ะบบก็จะรับกระแสไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้าเขา้มาช่วยจ่ายพลงังาน ส่วนกรณีใชไ้ฟ
น้อย ระบบก็จะท าการจ่ายคืนกระแสไฟฟ้าท่ีเกินผลิตความต้องการเข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าโดย
อตัโนมติั  ในเวลากลางคืนจะไม่มีแสงอาทิตยร์ะบบก็จะหยดุการท างาน เราจะใชไ้ฟจากการไฟฟ้าฯไดอ้ยา่งเดียว 
(ท าให้ไม่ตอ้งใช้แบตเตอร่ีในการเก็บพลงังาน) เม่ือสว่างมีแสงอาทิตย์ระบบก็จะเร่ิมท างานผลิตไฟฟ้าโดย
อตัโนมติั  ระบบจะตดัการท างานเอมีไฟฟ้าดบั ในกรณีท่ีไฟฟ้าดบัเคร่ืองแปลงกระแส (Grid Inverter) จะตดัการ
ท างานของระบบอตัโนมติั จะไม่มีกระแสไฟฟ้าจากระบบเซลลแ์สงอาทิตยจ่์ายเขา้ไปในบา้นและสายไฟของการ
ไฟฟ้า ทั้งน้ีเพื่อความปลดภยัของเจา้หน้าท่ี  ท่ีจะมาท าการซ่อมบ ารุง ดงันั้นจะไม่สามารถน าไฟฟ้าจากเซลล์



แสงอาทิตยม์าใชไ้ดเ้ม่ือไฟฟ้าดบั โดยการท างานแบบน้ีจะเป็นมาตรฐานท่ีใชก้นัทัว่โลกเหมือนกนัทั้งหมด ระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ  
 1.ระบบออนกริด (On Grid)  เป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่ใช้ไฟทั้ง 2 ทาง คือ ไฟที่มาตามสายจากการ
ไฟฟ้า และไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากแผงโซลาร์เซลล์ เหมาะกบับา้นท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าในช่วงเวลากลางวนั ผลิตไฟฟ้า
ไดแ้ลว้น ามาใชเ้ลย ไม่มีแบตเตอร่ี และสามารถขายไฟคืนให้การไฟฟ้าได ้
 2.ระบบออฟกริด (Off Grid) รูปแบบการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์หรือโซลาร์เซลล ์100% โดย
ไม่พึ่งพาไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลย 

3.ระบบไฮบริด (Hybrid) เป็นส่วนผสมระหวา่งระบบ Off Grid กบั On Grid คือ มีการใชไ้ฟทั้งจาก
การไฟฟ้า ไฟท่ีผลิตไดจ้ากแผงโซลาร์ และไฟท่ีเก็บไวท่ี้แบตเตอร่ี 

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งอ่าน
คู่มือก่อนปฏิบติังานเสมอความเสียหายส่วนใหญ่ท่ีเกิดกบัอุปกรณ์ในระหว่างการติดตั้งหรือการใชง้าน อาจจะ
เกิดข้ึนเพราะช่าง หรือผูป้ฏิบติังานอ่านคู่มือไม่เขา้ใจ เคร่ืองควบคุมการชาร์จประจุและอินเวอร์เตอร์ทุกตวัมี
ฟังก์ชัน่การท างานที่ต่างกนั สวิตช์ ไฟแสดงสถานะ และขั้วต่อที่แตกต่างกนั ดงันั้นจะตอ้งศึกษาก่อนที่จะ
เช่ือมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะตวัควบคุมการชาร์จประจุนั้นจ าเป็นตอ้งใชข้ั้นตอนการตั้งค่า
เฉพาะเพื่อประสิทธิภาพของระบบที่ดีที่สุด 

ส าหรับปัจจยัหลกัท่ีผูบ้ริโภคหนัมาใหค้วามสนใจในการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล ์คือ ค่าไฟท่ีมีการปรับ
สูงข้ึนท าใหผู้บ้ริโภคหนัมาสนใจพลงังานทางเลือกมากข้ึน เหตุผลเพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในระยะยาว ซ่ึงปัจจุบนั
น้ีการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ มีราคาตน้ทุนท่ีลดลง และสามารถติดตั้งและขออนุญาตโดยง่าย ไม่ยุง่ยากเหมือน
แต่ก่อนและระยะคืนทุนสั้นลง 
 รูปแบบการด าเนินงาน บริษทั  บริษทั พี.โอ.เอส.เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 
เมษายน 2561 ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต ่า และรับเหมาติดตั้งระบบโซล่าร์
เซลล ์โดยมุ่งเนน้งานดา้นบริการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบโซล่าร์เซลลท่ี์มีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐาน 
ครอบคลุมการบริการทัว่ประเทศ 
วสัิยทัศน์ (Vision) บริษทัมุ่งมัน่สู่การเป็นผูน้ า ผูเ้ช่ียวชาญ การบริการดา้นวศิวกรรมและพลงังานทางเลือก
เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
พนัธกจิ (Mission) 

1. พฒันาความรู้และรูปแบบการด าเนินงานใหท้นัเทคโนโลยี 

2. พฒันาบุคลากร อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหลู้กคา้มีความเช่ือมัน่ในองคก์ร 

 



 เป้าหมายในการด าเนินการ (Business Goal) 

1.เป็นบริษทัรับเหมาติดตั้งระบบโซล่าร์เซลลท่ี์เป็นท่ีรู้จกัดา้นการออกแบบติดตั้ง ท่ีมีคุณภาพและได ้

 มาตรฐาน การยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงจะท าใหมี้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

2. ลูกคา้มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการของทีมงานและมีผลงานการออกแบบการติดตั้ง มากกวา่ 80%  

3. สร้างการรับรู้ใหก้บัลูกคา้ เพื่อเป็นท่ีรู้จกัภายในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

4. มีผลการด าเนินงานเติบโตต่อปี เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 

ขั้นตอนการให้บริการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ กระบวนการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล ์เพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้าบน

หลงัคาแบ่ง ออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นตอนส ารวจ 

1. ส ารวจพฤติกรรมการใชไ้ฟของอาคารเพื่อทราบก าลงัผลิต และ ปริมาณของแผงโซล่าเซลล ์ท่ีจะตอ้ง

ติดตั้งบนหลงัคา โดยการดูหน่วยการใชไ้ฟฟ้าจากบิลค่าไฟยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6 เดือน 

2. ส ารวจหลงัคาท่ีจะติดตั้งวา่มีอาคารสูงอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงหรือไม่ หากมีอาคารสูงดงักล่าวตั้งอยูใ่น

ทิศท่ีเงาของดวงอาทิตยจ์ะพาดผา่นหลงัคาท่ีจะติดตั้ง พื้นท่ีหลงัคาบริเวณท่ีเงาพาดผา่น ถือวา่เป็นพื้นท่ี ท่ีไม่

เหมาะสมส าหรับรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์

3. ส ารวจประเภทหลงัคาวา่เป็นวสัดุอะไร และความลาดชนัของหลงัคามากนอ้ยแค่ไหน เพราะปัจจยัทั้ง 

2 อยา่งมีผลกบัการเลือกใชแ้ผงโซล่าเซลล ์และอุปกรณ์ในการยดึติดแผงโซล่าเซลล ์ 

4. ทิศทางของหลงัคาท่ีตอ้งการติดตั้ง หากตั้งหนัเอียงไปทางทิศท่ีแสงอาทิตยส์ามารถส่องไดย้าวนานใน

ระหวา่งวนั เช่นทิศใต ้หรือตะวนัตกเฉียงใต ้จะถือวา่การติดตั้งระบบ Solar Rooftop ท่ีไดป้ระสิทธิภาพในการ

ผลิตสูงสุด  หากหลงัคาท่ีตอ้งการติดไม่อยูใ่นทิศท่ีเหมาะสม ทางวศิวกรผูอ้อกแบบระบบจะตอ้งออกแบบใหมี้

โครงสร้างรองรับแผงหรือท่ีเรียกวา่ Mounting ท่ีสามารถปรับทิศทางการรับแสงของแผน่โซล่าเซลลไ์ปทางทิศท่ี

เหมาะสม  

5. ตรวจสอบความแขง็แรงและการรับน ้าหนกัของโครงสร้างหลงัคาวา่สามารถรับน ้าหนกัแผงโซล่า

เซลล ์และอุปกรณ์อ่ืนๆไดห้รือไม่  ซ่ึงโดยปกติรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์จะมีน ้าหนกัอยูท่ี่ 15 -16 กก./

แผน่  ดงันั้นวศิวกรโครงสร้างควรออกแบบหลงัคาใหมี้การรับน ้าหนกัของการบรรทุกถาวร และ การบรรทุกจร

ไดไ้ม่ต ่ากวา่ 50 กก./ตรม. 
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ขั้นตอนออกแบบ 

 เม่ือส ารวจทุกอย่างและได้ขอ้มูลครบถ้วนแล้ว วิศวกรจะตอ้งค านวณก าลงัการผลิตท่ีเหมาะสมกับ

พฤติกรรมการใชไ้ฟไม่ใหเ้หลือทิ้งหรือไหลยอ้นคืนสายส่งของการไฟฟ้าหรือเขา้ Grid  กรณีท่ีเป็น ระบบโซล่าร์ 

แบบท่ีไม่มีการกกัเก็บไฟท่ีผลิตไดใ้นแบตเตอร่ี เม่ือผลิตไฟฟ้าไดแ้ลว้แลว้ตอ้งใชท้นัที เพราะแบตเตอร่ีส าหรับ

กกัเก็บไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากพลงังานแสงอาทิตยร์าคายงัมีราคาแพงและไม่เป็นท่ีแพร่หลาย 

นอกจากน้ีวิศวกรผูอ้อกแบบ ยงัตอ้งออกแบบการจดัวางและการรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตลอดจน

กระทัง่ขนาด การจดัวาง และการติดตั้งของอุปกรณ์หลกัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น อุปกรณ์แปลงไฟจากไฟฟ้า

กระแสตรงของติดแผงโซล่าเซลล์เปล่ียน เป็นกระแสสลบัท่ีใช้ส าหรับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในบา้นหรือท่ีเรียกว่า 

inverter ตลอดจนกระทัง่ออกแบบขนาดและสายไฟเช่ือมต่อ ระหวา่งแผงโซล่าเซลล ์ไปยงั inverter และ ตู ้MDB 

(ตูค้วบคุมไฟหลกัของอาคาร) เป็นตน้ 

ขั้นตอนติดตั้ง 

1. ด าเนินการติดตั้ง โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ หรือ Mounting เพื่อยึดเขา้กบัหลงัคาซ่ึงวสัดุของ

โครงสร้างดงักล่าวจะเป็นอลูมินัม่ ท่ีมีน ้ าหนกัเบา และไม่ข้ึนสนิม หลงัจากนั้น จะด าเนินการติด   แผงโซล่า

เซลล์ หรือ Solar PV  ตามท่ีวิศวกรได้ออกแบบไว ้ในขั้นตอนน้ีช่างจะตอ้งยึดติดแผงโซล่าเซลล์เขา้กบัโครง

อลูมินัม่ใหแ้น่นหนาเพื่อป้องกนัไม่ใหติ้ดแผงโซล่าเซลลห์ลุดร่วงจากหลงัคาลงมาดา้นล่าง 

2. ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆของระบบนอกเหนือจากการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ อาทิเช่น 

ติดตั้ง inverter หรือการเดินสายไฟเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนระบบน ้ าท าความสะอาดแผน่โซล่าเซลล์บน

หลงัคา ใหค้รบสมบูรณ์ 

3. ทดสอบการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยร์าคาท่ีผลิตไดจ้ากแผงโซล่าเซลล์บนหลงัคาหรือ Solar 

Rooftop 

4. จ่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากระบบโซล่าเซลล ์หรือ Solar Rooftop เขา้ระบบไฟฟ้าหลกัของอาคาร 

อยา่งไรก็ตามการติดแผงโซล่าเซลล์ในระบบผลิตพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาน้ี  จะมีอายุการใชง้าน

ตามการรับประกนัของผูผ้ลิตเป็นระยะเวลา 25 ปี จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีเจา้ของโครงการ หรืออาคาร ท่ีท าการติดตั้ง

ระบบแผงโซล่าเซลล์บนหลงัคา หรือ Solar Rooftop จะตอ้งจดัให้มีการ ดูแล ควบคุม บ ารุง รักษาระบบ และ 

อุปกรณ์หลกั ซ่ึงได้แก่ การล้างท าความสะอาดติดแผงโซล่าเซลล์ ตรวจสอบการท างานของแผงโซล่าเซลล์ 

ตรวจสอบการท างานของ inverter สายไฟและอุปกรณ์ อ่ืนๆ ไม่ต ่ากวา่ 2 คร้ัง/ปี หรือทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้ระบบ

ผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
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วธีิด าเนินการวจัิย 

 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี  ขอ้มูลปฐมภูมิ ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

โดยใช ้Google Form จดัท าแบบสอบถามออนไลน์ ในรูปแบบลิงก ์(Link) ส่งไปยงักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ กลุ่มไลน์

หมู่บา้นศุภาลยัวิลล์ (กรุงเทพ-ปทุมธานี) กลุ่มไลน์หมู่บา้น เดอะโมดิช (ลาดหลุมแกว้-ปทุมธานี)  ซ่ึงเป็นวิธีท่ี

สะดวกและรวดเร็ว ขอ้มูลจะถูกจดัเก็บทนัทีโดยไม่สูญหายระหวา่งทางวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะด าเนินการ

ดงัน้ี เก็บขอ้มูลจากไลน์หมู่บา้นศุภาลยัวิลล์ (กรุงเทพ-ปทุมธานี) และ ไลน์หมู่บา้นเดอะโมดิช (ลาดหลุมแกว้-

ปทุมธานี)ไดด้ าเนินการใหข้อ้มูลโดยผา่น Google Formเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้มีบา้นพกัอาศยัในจงัหวดัปทุมธานี  ซ่ึง

จะเก็บแบบสอบถาม จ านวน 100 ตวัอยา่ง โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่งคนล่ะ 1 ฉบบั 

หลงัจากเก็บรวบรวขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ไดท้  าการตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดพร้อมทั้งน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป

ประมวลผล เพื่อท าการสรุปผลการวจิยัต่อไป  

 การเก็บขอ้มูลจากการด าเนินงานของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ บริษทั พี.โอ.เอส.เอ็นจิ

เนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั แบบบทสัมภาษณ์ 

 การด าเนินงานธุรกิจ 

 1.การจดัการด าเนินงานของบริษทั พี.โอ.เอส.เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั 

 2.การจดัการการเงิน ของบริษทั พี.โอ.เอส.เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั 

 3.การจดัการการตลาด ของบริษทั พี.โอ.เอส.เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั 

 4.การจดัการกลยทุธ์ ของบริษทั พี.โอ.เอส.เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั 

 บทสัมภาษณ์ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล ์

 1.ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  พี.โอ.เอส.เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั 

 2.เงินลงทุนส าหรับด าเนิธุรกิจของบริษทั  พี.โอ.เอส.เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั 

 3.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุนรกิจ 

 4.แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 

เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบโซล่าร์เซลลแ์ลว้ น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปท าการ

วเิคราะห์ และสรุปผลการวจิยัต่อไป  

 

 



ผลการวจัิย 

 

 จากผลการวิจยัเร่ือง “ ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจ รับเหมาติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ บริษทั 

พี.โอ.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี” ผูว้ิจยัขอสรุปผลการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 จากการศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์

พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ เพศชาย ร้อยละ 61  เพศหญิง ร้อยละ 39 อายุประมาณ30 ปี ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้ต่อเดือนประมาณ 32,430.65 บาท สถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน มีพฤติกรรมการใช้ไฟ สถานท่ีใชไ้ฟมากท่ีสุด คือ บา้นพกัอาศยั เวลาใชไ้ฟตั้งแต่ 18.00-24.00น. 

ค่าไฟต่อเดือนมากกวา่ 4,000บาท มีความสนใจติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์แบบ ออนกริด เหตุผลในการเลือกติดตั้ง

ระบบโซล่าร์เซลลคื์อ ตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้าย  และมีงบประมาณการติดตั้งอยูท่ี่ ประมาณ 115,290 บาท ปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ คือ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบั ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ คือ 

บริษทัมีประสบการณ์ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานเป็นท่ียอมรับน่าเช่ือถือ เน่ืองจาก

สามารถดูภาพรวมของบริษทัไดง่้าย ไม่วา่จะเป็น ผลงานท่ีผา่นมา ราคาขายท่ีแสดงชดัเจน และติดต่อสอบถาม

โดยตรงกบับริษทัไดส้ะดวกรวดเร็ว ปัจจยัอนัดบัถดัมา ดา้นการบริการคือ ตอ้งการให้บริษทัส่งแบบให้ลูกคา้

พิจารณาก่อนเร่ิมด าเนินงาน ดา้นบุคลากร คือ ตอ้งการพนกังานมีความรู้และเขา้ใจโซล่าร์เซลล์และสามารถให้

ขอ้มูลลูกคา้ได้อย่างถูกตอ้ง ถดัมาด้านส่งเสริมการขาย คือ ตอ้งการโปรโมชั่นฟรี! ค่าบ ารุงรักษา 2 คร้ัง และ

รับประกนัการติดตั้ง 2 ปี ส าหรับดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นว่า  โซล่าเซลล์ 3 kW 1 เฟส ราคา 

125,000บาท  (รวมอุปกรณ์และราคาติดตั้ง) ถือวา่เป็นราคากลางและค่อนไปทางสูงส าหรับตลาด แต่เน่ืองจาก

บริษทัใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีมาตรฐานระดบัสูง ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีดีส าหรับลูกคา้ และสุดทา้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่ม

ตวัอย่างให้ความสนใจผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในประเทศไทยเอง เพราะทั้งประหยดัตน้ทุนวตัถุดิบ คุณภาพเทียบเท่า

ผลิตภณัฑน์ าเขา้จากต่างประเทศ อีกทั้งโรงงานท่ีผลิตในประเทศไทยยงัเป็น OEM ใหผ้ลิตภณัฑจ์ากอเมริกา   

ส่วนที่ 2 จากการศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี ของบริษทั พี.โอ.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั ในปีท่ี 1 ประมาณยอดขาย 10,000,000บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี ในปีท่ี 2 ประมาณการณ์

ยอดขาย 10,500,000 บาท ปีท่ี 3 ประมาณการณ์ยอดขาย 11,025,000 บาท ปีท่ี 4  ประมาณการณ์ยอดขาย 

12,067,951 บาท ปีท่ี 5  ประมาณการณ์ยอดขาย 12,155,063 บาท  



ส่วนที่ 3 ส าหรับกลยุทธ์ท่ีบริษทัฯใช้นั้น บริษทัใช้กลยุทธ์ 7P การด าเนินกิจการ เช่น กลยุทธ์ด้าน

ผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์ดา้นการก าหนดราคา  กลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย กลยุทธ์ส่งเสริมทางการตลาด และการ

ขาย โดยบริษทัไดมี้การจดัสรรงบประมาณทางการตลาดไว ้ร้อยละ 10 จากยอดขาย ในปีท่ี 1 ยอดขายประมาณ

การ 10,000,000 บาท งบการตลาด 1,000,000 บาท ไดว้างแผนจดัสรรการจดัท าโบวช์วัร์ และออกโปรโมรชัน่

ส่งเสริมการขาย มีการโปรโมทผา่นส่ือ Social การออกบูธแสดงสินคา้ เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้มากข้ึน ส าหรับ

การจดัการดา้นการเงิน เม่ือหกัตน้ทุนขายแลว้ บริษทัมีก าไรประมาณ ร้อยละ 40 เม่ือหกัค่าใชจ่้ายทั้งหมด (รวม

ภาษีนิติบุคคล) ก าไรสุทธิท่ีบริษทัคงเหลือในปีท่ี 1 ประมาณ 344,273.80 บาท ประมาณร้อยละ 3 จากยอดขาย

ทั้งหมด ส าหรับระยะคืนทุนของกิจการคิดจากกระแสเงินสดสุทธิ เม่ือค านวณออกมาแล้ว ระยะคืนทุนของ

กิจการบริษทั อยู่ท่ี 2.02ปี หรือ ประมาณ 2ปี ตน้ทุนของเงินลงทุนกิจการ 14%  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกิจการ 

960,207.77 บาทและมีอตัราผลตอบแทน 53% เน่ืองจากบริษทัมี อตัราผลตอบแทน มากกวา่ ตน้ทุนเงินลงทุน จึง

ส่งผลดีส าหรับนกัลงทุนท่ีสนใจร่วมลงทุนกบับริษทั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 1.จากผลการศึกษาปัญหาภายในบริษทั จะเป็นเร่ืองการหมุนเวยีนเงินทุน ควรมีการจดัการบริหารเงินใน

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวใหดี้ ควรมีแผนส ารองแกไ้ขเพื่อรองรับกบังานท่ีจะเขา้มา การขาดแคลน

แรงงานบริษทัควรท่ีจะพิจารณาถึงค่าแรง และสวสัดิการต่างๆท่ีพนกังานควรไดรั้บ เพื่อเป็นก าลงัใจในการ

ท างานมากข้ึน 

2.จากผลการศึกษาปัญหาภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่นสภาวะเก่ียวกบัเศรษฐกิจ ผูบ้ริหารควร

ติดตามข่าวสาร เพื่อวางแผนเตรียมตวัรับมือกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนล่วงหนา้ 
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