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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมแีนวโน้มเตบิโตเพิม่ขึน้ในการใชพ้ลงังานแสงอาทติยท์ดแทนพลงัานทีม่อียู ่มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ศกึษาสว่นประสมทางการตลาด ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล ์โดยใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลู
เชงิคุณภาพ จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน โดยใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ค่า
รอ้ยละ เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน   

ผลการศกึษาครัง้นี้พบว่า ปัจจยัดา้นอายุ สว่นใหญ่อายุ 41 – 50 ปี  อาชพีพนกังานบรษิทั 
การศกึษาปรญิญาตร ีและดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลใ์นกรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะหส์ว่นประสมการตลาด 4Ps พบว่า  ดา้น
ผลติภณัฑ ์ตราสนิคา้ (Brand) มคีวามน่าเชื่อถอืและสนิคา้มคีุณภาพและมมีาตราฐานรบัรอง(มอก.) 
สง่ผลใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภค ดา้นราคา  ราคาสนิคา้เหมาะสมกบั
คุณภาพสนิคา้สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภค ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
สถานทีม่คีวามน่าเชื่อถอื ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภค  ดา้นสง่เสรมิการ
ขาย  ใหข้อ้มลูค าแนะน าผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งด ีสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล์ของ 
ผูบ้รโิภค  รวมทัง้ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล ์ใหค้วามเหน็ว่าดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามส าคญั
มากทีสุ่ดและใหค้วามส าคญัดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่ายน้อยทีสุ่ดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่า
เซลลใ์นกรุงเขตกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

 

This is Research conducted in consumers' decisions to buy solar cells in Bangkok, as a 
consumer behavior tends to grow in the use of renewable solar energy. The purpose of this 
research study is to study the of consumers in Bangkok in buying solar products and to study 
the market mix. affects the consumers’ decision to collect the data, interview a sample group of 
30 people as qualified data collection method has been used Statistics and namely percentage 
are also used to test the hypothesis 

The results of this study showed that there are four factor that effected consumers’ 
decision in buying solar product  The factor are Age, especially  age of  41-50 years old, 
occupation such as officers, education mostly who has bachelor degree,  and income of 50,001 
THB and above The 4Ps analysis showed the  brand with high quality and qualified  by TIS 
would gain a consumer’s trust and a consumer is most likely to buy  consumer is most likely to 
buy the Solar products In tends of the price, consumers found the price and quality of the 
product reasonable to purchase The Place  or selling channel is credible and trustworthy which 
affects t their decision to buy the products  On the promotion with a high recommendation from 
the experienced customers to another and good feedback affected new customers’ decisions in 
a good way As a result Solar product consumers found product the most effective and place 
the less effective to their decision to purchase solar products in Bangkok  
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

 วกิฤตกิารณ์โลกรอ้นทีแ่ผข่ยายสรา้งผลกระทบและความเสยีหายไปทัว่ทุกมุมโลกอยู่ในขณะน้ีนบัว่าเป็น
สถานการณ์อนัเลวรา้ยทีม่นุษยต์อ้งเผชญิโดยยากทีจ่ะหลกีเลีย่ง ภาวะโลกรอ้นและการเปลีย่นแปลงทางภูมอิากาศ
ไดร้บัความสนใจจากทุกภาคสว่น ซึง่สาเหตุหน่ึงทีท่ าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นคอืกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าทีใ่ช้
เชือ้เพลงิจากฟอสซลิ เช่น ถ่านหนิ น ้ามนัและ ก๊าซ ซึ่งปัจจุบนั ประเทศไทยตอ้งน าเขา้เชือ้เพลงิจากต่างประเทศจ านวน
มาก สว่นหน่ึงเป็นเป็นผลมาจากการใชพ้ลงังานอย่างไมม่ปีระสทิธภิาพ ใชม้ากเกนิความจ าเป็น ท าใหส้ญูเปล่า ซึง่
พลงังานโซลารเ์ซลลห์รอืพลงังานแสงอาทติย(์Solar Cell)  จงึถอืว่าเป็นนวตักรรมใหมยุ่ค  ทีโ่ลกก าลงักล่าวถงึ เป็น
แหล่งพลงังานหมุนเวยีน ทีม่ศีกัยภาพมากกว่าหากไดใ้ช ้เพราะยิง่ใชย้ิง่ด ีทัง้สะอาด ไรม้ลพษิ ประหยดัพลงังาน 
ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ขีอ้ไดเ้ปรยีบทัง้ดา้นผลผลติทางการเกษตรวสัดุเหลอืทิง้จากการเกษตร ทีม่อียู่
มากมาย สามารถน ามาเป็นวตัถุดบิในการผลติพลงังานทางเลอืกไดเ้ป็นอย่างด ีประกอบทัง้ทีต่ ัง้ทางภูมศิาสตรอ์ยู่ใกล้
เสน้ศูนยส์ตูร ท าใหไ้ดร้บัพลงังานแสงอาทติยท์ีม่คีวามเขม้รงัสแีสงอาทติยส์งู และบางพืน้ของประเทศมศีกัยภาพ
พลงังานลมด ีมโีอกาสทีจ่ะเป็นพลงังานทดแทนใหก้ลายเป็นพลงังานของประเทศไดใ้นอนาคตและเทคโนโลยตี่างๆ ได้
พฒันาไปอย่างกา้วหน้าและเป็นสว่นหน่ึงในการใชช้วีติประจ าวนัของประชากรในประเทศไทย ความตอ้งการพลงังานใน
ปรมิานมากเพือ่จะขบัเคลื่อนธุรกจิ สง่เสรมิอุตสาหกรรม และเศรษฐกจิ กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงทีม่ปีระชากร อาคาร
สถานทีท่ างาน อาคารขนาดใหญ่อยู่จ านวนมากมอีตัราการใชไ้ฟฟ้าสงูขึน้ เพือ่อ านวยความสะดวกในการท างานหรอือยู่
อาศยั เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบปรบัอากาศและการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ปัจจุบนัโซล่าเซลล์เริม่น ามาใชท้ดแทนพลงังาน
ก าลงัเป็นทีส่นใจและมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตสงูขึน้ในอนาคต เน่ืองจากการใชพ้ลงังานผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์และเป็น
พลงังานสะอาดทีใ่สใ่จต่อสิง่แวดลอ้ม การใชพ้ลงังานทดแทนมาช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของคนในกรุงเทพมหานครจงึมี
ความจ าเป็นในการใชเ้พือ่ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ และรกัษาสิง่แวดลอ้มและปัจจุบนัการโซล่าเซลลม์รีาคาจ าหน่ายทีไ่มส่งู
มากนกัและหาซือ้ไดง้า่ยขึน้และมผีูบ้รกิารจ าหน่ายและตดิตัง้จ านวนมาก ช่วยประหยดัค่าไฟฟ้า และประหยดัพลงังาน
ได ้และเป็นพลงังานทางเลอืกทีปั่จจุบนัก าลงักล่าวถงึทีจ่ะใชเ้ป็นพลงังานทดแทน 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. . เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้โซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพือ่ศกึษาสว่นประสมทางการตลาด 4Ps ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้โซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

 



สมมติฐานการวิจยั 

 ในการศกึษาปัจจยัการตดัสนิใจซือ้โซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครมสีมมตฐิานการวจิยัดงัน้ี 

        1.3.1 ดา้นรายไดแ้ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้โซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั 

1.3.2 ดา้นอาชพีแตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้โซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

แตกต่างกนั 

1.3.3 สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์ผีลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภค  

1.3.4 สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคามผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภค 

1.3.5 สว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล์ของ
ผูบ้รโิภค 

1.3.6 สว่นประสมทางการตลาดดา้นสง่เสรมิการขายมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภค 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่

 การวจิยัน้ีท าการศกึษาการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านัน้ 

 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 การวจิยัน้ีท าการศกึษาการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3 ขอบเขตดา้นประชากร 

การวจิยัน้ีท าการศกึษาผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลแ์ลว้อาศยัอยุ่ในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ 

 4 ขอบเขตดา้นเวลา 

 การวจิยัน้ีท าการศกึษาเกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รโิภคช่วงเดอืน พฤษภาคม 2565 - สงิหาคม  2565 

 

 

 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

วชริวชัร  งามละมอ่น(2558) กล่าวว่า ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์เป็นความหลากหลายดา้นภูมหิลงั
ของบุคคล ซึง่ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลกัษณะโครงสรา้งของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็นต้น โดยจะ
แสดงถงึความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดตีถงึปัจจุบนั ในหน่วยงานหรอืในองคก์รตา่งๆ ซึง่ประกอบดว้ยพนกังาน
หรอืบุคลากรในระดบัตา่งๆ ซึง่มลีกัษณะพฤตกิรรมการแสดงออกทีแ่ตกต่างกนัมสีาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้น
ประชากรศาสตรห์รอืภูมหิลงัของบุคคลนัน่เอง 

แนวคดิและทษฎสีมประสมทางการตลาด 4Ps 

1.ดา้นผลติภณัฑ ์ ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ยสิง่ทีส่มัผสัไดแ้ละสมัผสัไมไ่ด ้ผลติภณัฑ ์อาจจะเป็นสนิคา้ บรกิาร 
สถานที ่บุคคล หรอืความคดิ ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไมม่ตีวัตนก ็ได ้ผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ 
(Utility) มคีุณค่า (Value)  ผลติภณัฑค์อืสิง่ทีผู่ข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลกูคา้และลกูคา้จะไดร้บั ผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลติภณัฑน์ัน้ ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลติภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอืผลติภณัฑท์ี ่อาจจบัตอ้งได ้(Tangible products) 
และผลติภณัฑท์ีจ่บัไมไ่ด(้Intangible Products) Armstrong and Kotler. (2009) 

2.ดา้นราคา (Price) ราคาตอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่งทางการแขง่ขนัของสนิคา้และสรา้งก าไร ในอตัราที่
เหมาะสมสูก่จิการ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) ลกูคา้จะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของบรกิารกบั 
ราคา (Price) ของบรกิารนัน้ถา้คุณค่าสงูกว่า ราคาลกูคา้จะตดัสนิใจซือ้ แนวคดิทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาดดา้น
ราคาหมายถงึ การก าาหนดราคาเป็นสิง่ส าาคญัของ เครื่องมอืทางการตลาด ลกูคา้จะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของบรกิารกบั ราคา (Price) ของ สนิคา้ และบรกิารนัน้ๆ ถา้ราคานัน้เหมาะสม เป็นไปในทศิทางทีล่กูคา้พอใจ 
ลกูคา้กจ็ะตดัสนิใจซือ้ (ณฐั อรินพไพบูลย ์,2554) 

3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) กจิกรรมในช่องทางการจดัจ าหน่ายจงึประกอบดว้ย ความสะดวกของ
การ ตดิต่อสือ่สารกบัลกูคา้ การพจิารณาต าแหน่ง ท าเล ทีต่ ัง้ของแหล่งจ าหน่าย นอกจากนี้องคป์ระกอบเสรมิใน เรื่อง
ของการสนบัสนุนและการกระจายตวัสนิคา้ คอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนยา้ยสนิคา้จากผูผ้ลติไป ยงัผูบ้รโิภค   
ช่องทางการจดัจ าหน่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบั หน่วยเศรษฐกจิต่างๆ ทีม่ ีสว่นร่วมในกระบวนการน าาพาสนิคา้จากผูผ้ลติไปสู่
มอืผูบ้รโิภค ซึง่การตดัสนิใจเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่าย ทีเ่หมาะสม มคีวามส าคญัต่อก าไรของหน่วยธุรกจิ แนวคดิ
ทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายหมายถงึ ช่องทางทีส่นิคา้ หรอื บรกิารออกไปสูต่ลาด และ
เขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ช่องทางการกระจายสนิคา้ทีค่รอบคลุมและทัว่ถงึ สามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายทุกสว่น
ไดเ้ป็นอย่างด ีดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด เครื่องมอืในการสือ่สารเพือ่สรา้งความพงึพอใจต่อตราสนิคา้ หรอืบรกิาร 
หรอืความคดิ หรอืต่อบุคคล โดยอาศยัหลกัการจงูใจใหเ้กดิความตอ้งการเพือ่เตอืนความทรงจ า ในสว่นของผลติภณัฑ ์
โดยคาดหวงัว่าจะมอีทิธพิลกบัความรูส้กึความเชื่อ รวมถงึพฤตกิรรมการซือ้( ณฐั อรินพไพบูลย ์,2554)   

4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) ทีเ่น้นทัง้การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์สง่เสรมิการขายและการตลาด
โดยตรง ซึง่สามารถเรยีกวา่ 4P ซึง่น าไปสูก่ารไดค้รอบครองสว่นแบ่งทาง การตลาดทีเ่พิม่ขึน้ตามเป้าหมายของกจิการ
นัน่เอง แนวคดิทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิทาง การตลาดหมายถงึ เป็นเครื่องมอืทีใ่ช ้ไวส้ือ่สารกบั



ลกูคา้ เพือ่สรา้งความพงึพอใจต่อตราสนิคา้หรอืบรกิาร เป็นการตดิต่อสือ่สารขอ้มลูระหว่าง ผูข้ายกบัผูซ้ือ้ ใหล้กูคา้
เป้าหมายสนใจและซือ้สนิคา้ผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้ เป็นการกระตุน้ยอดขาย 

นายชนิธนัย ์โชตธินปรญิพชัรแ์ละนายอนิรุทธิ ์ผอ่งแกว้และนางสาวศริกิญัญา ท ามารุ่งเรอืงและนายตะวนั วกิรยัพฒัน์
และนายทรงพล ลพนานุสรณ์(2565) ปัจจยัทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เซลลแ์สงอาทติยข์องผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลผลการวจิยัพบว่าปัจจยัทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เซลลแ์สงอาทติย์

ของผูบ้รโิภค โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อยคอื ดา้นผลติภณัฑ ์(𝑥̅ = 4.38) รองลงมาดา้นสถานที ่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

(𝑥̅ = 4.29) ดา้นราคา อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด(𝑥̅ = 4.28) ดา้นสิง่ดงึดดูใจทางการท่องเทีย่วอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (𝑥̅ = 4.26) 
ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า สถานภาพ อาชพี และรายไดต้่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้เซลลแ์สงอาทติยด์า้นผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

เฉี่ยวเหมย  หลวิ(2558) ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโซลารเ์ซลล์ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 20 – 29 ปี สว่นใหญ่มี
การศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000บาท ผลการ
ทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรด์า้นรายไดต้่อเดอืนมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้โซลารเ์ซลลข์อง
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัสว่นประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑด์า้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการสง่เสรมิการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้โซลารเ์ซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าา
คญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 

ประชากร กลุ่มตวัอย่างทีอ่ยู่ในกลุ่มเป้าหมายในการวจิยัครัง้น้ีคอืประชากรทีต่ดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล์
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน ผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์ในการใชง้านผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลก์ารเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ดว้ยการสมัภาษณ์ (Interview) โดยการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กบัผูท้ีเ่คยซือ้
ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั งานวจิยัครัง้น้ีเป็นวจิยัเชงิคุณภาพจะใชว้ธิกีาร
สมัภาษณ์(Interview) ใชแ้บบสอบสมัภาษณ์ทีส่รา้งจากการทบทวนวรรณกรรมมาปรบัใชโ้ดยแต่ละชุดเป็นแบบ
สมัภาษณ์กึง่โครงสรา้งจะมขีอ้สอบถามคดักรองผูถู้กสมัภาษณ์    

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพใชแ้บบสมัภาษณ์( Interview Questions ) ใช้
การสมัภาษณ์ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ละปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่า
เซลล ์ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ส าหรบัตอบค าถามโดยใชแ้บบสอบถามโดยกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 30 คน ทีเ่คยซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลแ์บ่งเป็น ผูช้าย 15คน และผูห้ญงิ 15 คน  ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็
ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถาม โดยใชเ้วลาสมัภาษณ์ต่อคนไมเ่กนิ 10 นาทโีดยใชว้ธิกีารจดบนัทกึและใช้
เครื่องบนัทกึเสยีงในการบนัทกึการสนทนาเพื่อน ามาถอดความส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู 

 



 การวเิคราะหข์อ้มลูหลงัจากการรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ทัง้หมดจากกลุ่มตวัอย่างครบถว้นแลว้ ทาง
ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลมาวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis )โดยการถอดขอ้ความตามกลุ่มตวัอย่างแสดงความคดิเหน็
แลว้น ามาวเิคราะหด์ว้ยหลกัการและเหตุผล และสรุปผล อภปิรายถงึขอ้เทจ็จรงิทีค่น้พบความสมัพนัธแ์ละประเดน็
ส าคญั เพือ่วตัถุประสงคข์องการวจิยัทีว่างไว ้โดยใชเ้ครื่องมอืตามกรอบศกึษา 

 

ผลการวิจยั 

 

สรุปผลการวจิยัเชงิคุณภาพขอ้มลูการสมัภาษณ์ประชากรกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครการตดัสนิใจซือ้โซล่า
เซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. กลุ่มประชากรศาสตรก์ลุ่มตวัอย่าง 

 การศกึษากลุ่มตวัอย่างครัง้น้ีมปีระชากรกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แบ่งเป็นเพศชาย 15 คน เพศหญงิ 15 
คน เป็นผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลแ์ลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างดา้นอาชพีสว่นใหญ่เป็น
อาชพีพนกังานบรษิทั จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.00 สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล์ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมาหนครตามสมมตฐิานงานวจิยั ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ 50,001 บาทขึน้ไป จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
33.33 สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครตามสมมตฐิานงานวจิยั     
สรุปขอ้มลูการสมัภาษณ์ประชากรกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 30คนเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลใ์นเขตกรุงเทพมหานครปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์
โซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล์มคีวามเหน็ว่า ตราสนิคา้ 
(Brand)มคีวามน่าเชื่อถอื จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 และสนิคา้มคีณุภาพมมีาตรฐานรบัรอง(มอก.) จ านวน 
10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครตาม
สมมตฐิานงานวจิยั 

 ดา้นราคา (Price) กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล์มคีวามเหน็ว่า ราคาสนิคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ
สนิคา้ จ านวน  27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 90.00   สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้โซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามสมมตฐิานงานวจิยั 

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซล์มคีวามเหน็ว่า สถานที่
จ าหน่ายมคีวามน่าเชื่อถอื จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑโ์ซล่าเซลลข์อง
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครตามสมมตฐิานงานวจิยั 

 ดา้นสง่เสรมิการทางการตลาด (Promotion) กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลใ์หค้วามเหน็ว่า ขอ้มลู
ค าแนะน าผลติภณัฑเ์ป็นอย่างด ีจ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.67 สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครตามสมมตฐิานงานวจิยั 



ผลการสมัภาษณ์ประชากรกลุ่มตวัอย่างครัง้น้ีพบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัดา้นผลติภณัฑม์ากสุดจ านวน 17 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 56.67 สง่ผลต่อตดัสนิใจซือ้โซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และใหค้วามส าคญัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าน่ายจ านวน 0 คน น้อยทีสุ่ด 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 

 ผลการวจิยัศกึษาเรื่อง “ การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร”สามารถ
อภปิรายผลโดยใชแ้นวคดิ และทฤษฎดีา้นสว่นประสมทางการตลาด 4Ps ดา้นผลติภณัฑ(์Product)  ดา้นราคา(Price) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) และดา้นสง่เสรมิทางการตลาด(Promotion) มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซ
ล่าเซลลใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาอภปิรายผลจากการศกึษาทีไ่ดน้ัน้สามารถน าไปเป็น
แนวทางการศกึษาคน้ควา้ วจิยั รวมทัง้เป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
สนิคา้พลงังานทดแทนอื่นต่อไปและ ผูป้ระกอบการผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลส์ามารถน าผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันา
ผลติภณัฑแ์ละท าการตลาด เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 

โดยผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศกึษาสว่นประสม
ทางการตลาด 4Ps  ซึง่จากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่คยซือ้หรอืตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล ์กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  
ผูว้จิยัท าการอภปิรายโดยแยกเป็นหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

ดา้นประชากรศาสตร ์ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นอาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภค พนกังานบรษิทัและมรีายไดเ้ฉลีย่ทีส่งู มคีวามรู ้
ความเขา้ใจ เรื่องพลงังานทดแทนและความตระหนกัถงึการประหยดัพลงังานและการลดคา่ใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั จงึ
เลอืกซื้อผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล์เพื่อตดิตัง้ในทีอ่ยู่อาศยัเป็นการลดการใชพ้ลงังานและประหยดัค่าใชจ้่ายไดอ้กีดว้ย 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนิธนัย ์โชตธินปรญิพชัร ์อนิรุทธิ ์ผอ่งแกว้ ศริกิญัญา ท ามารุ่งเรอืงและตะวนั วกิรยัพฒัน์และ
ทรงพล ลพนานุสรณ์(2565) ปัจจยัทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อเซลลแ์สงอาทติยข์องผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จากการศกึษาพบว่า สถานภาพและรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑเ์ซลลแ์สงอาทติยแ์ตกตา่งกนั และอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลกบัการตดัสนิใจดา้นการสง่เสรมิการขายแตกต่าง
กนั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะราคาของผลติภณัฑค์่อนขา้งสงู ท าใหก้ารสง่เสรมิการขายมผีลกบัการตดัสนิใจซือ้ ขณะทีอ่าชพี
ทีต่่างกนั ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑก์แ็ตกต่างจงึเป็นปัจจยัทีม่ผีลกบัการตดัสนิใจซือ้ 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 4Ps มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลปั์จจยัสว่นประสมทาง
การตลาดประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product)  ดา้นราคา (Price)   ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place)  
ดา้นสง่เสรมิทางการตลาด (Promotion) ทัง้ 4 ปัจจยัมคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล์ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ผูบ้รโิภคกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัตราสนิคา้(Brand) มี
ความน่าเชื่อถอืและสนิคา้ตอ้งมคีุณภาพและมมีาตรฐานรบัรอง(มอก.) มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล ์  
ปัจจยัดา้นราคา  ราคาสนิคา้เหมาะสมกบัคุณภาพสนิคา้ มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล ์ ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Place) สถานทีจ่ าหน่ายมคีวามน่าเชื่อถอื มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล ์ และ 
ปัจจยัดา้นสง่เสรมิทางการตลาด ใหข้อ้มลูค าแนะน าผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างด ีมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล ์ 



และผูบ้รโิภคกลุ่มตวัอย่าง ใหค้วามส าคญั ดา้นผลติภณัฑเ์ป็นล าดบัแรก ดา้น ราคา แลดา้นสง่เสรมิการตลาด 
ตามล าดบั จากการสมัภาษณ์ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้หรอืตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลล ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เฉี่ยว
เหมย  หลวิ(2558)  ศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโซลารเ์ซลลข์องผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ดา้นผลติภณัฑผ์ูบ้รโิภคอาจมคีวามคดิว่า การใชพ้ลงังานโซลารเ์ซลลช์่วยใหเ้กดิ
การประหยดัพลงังานและค่าใชจ้่าย ไมส่รา้งมลพษิ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มรวมทัง้ช่วยประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิ
และพลงังาน โซลารเ์ซลลม์อีายุการใชง้านทีย่าวนาน ในดา้นราคามคีวามเหมาะสมกบัประสทิธภิาพการใชง้าน ราคาค่า
บ ารุงรกัษามคีวามเหมาะสม ราคาค่าบรกิารมคีวามถกูตอ้ง รวมทัง้มกีารแสดงราคาต่อหน่วยอย่างชดัเจนส าหรบัในดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้รโิภคมคีวามคดิว่าการใชบ้รกิารโซลารเ์ซลลม์สีถานทีใ่หบ้รกิารจ านวนมาก การใช้บรกิารมี
ความสะดวก สถานทีใ่หบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มคีวามน่าเชื่อถอื และสุดทา้ยในสว่นของดา้นการสง่เสรมิ
การตลาดเป็นเพราะผูบ้รโิภคมคีวามคดิว่า พลงังานโซลารเ์ซลลม์กีารโฆษณาผา่นสือ่หลากหลายช่องทาง พนกังานขาย
มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีรวมทัง้มกีารแถมอุปกรณ์เพิม่เตมิ และการรบัประกนัตามระยะเวลาการใชง้าน จงึท าให ้ปัจจยัสว่น
ประสมการตลาดทัง้ 4 ดา้นมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้โซลารเ์ซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศกึษาวจิยั เรื่องการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัจากการวจิยัดงัน้ี 

1.ภาครฐัควรสง่เสรมิประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑโ์ซล่าเซลลใ์หเ้หน็ความส าคญัของการใชพ้ลงังานแสงอาทติย์
หรอืพลงังานทดแทน ปัจจุบนัมผีูส้นใจตดิตัง้ระบบโซลารเ์ซลล์เพือ่ใชง้านเป็นจ านวนมากเน่ืองจากโซล่าเซลลช์่ว
ประหยดัค่าไฟและช่วยลดภาวะโลกรอ้น เป็นการลดการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิทีก่ าลงัจะหมดในอนาคตใหเ้กดิประโยชน์
สงูสุด 

2.ผูป้ระกอบการหรอืผูผ้ลติโซล่าเซลลค์วรน าเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยัมาพฒันาผลติภณัฑโ์ซล่าเซลลจ์นท า
ใหร้ะบบโซลารเ์ซลล์ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในราคาทีถู่กลงเป็นนวตักรรมเทคโนโลยทีีใ่กลต้วัผูบ้รโิภคมากขึน้ 

3.ผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของธุรกจิทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้าในปรมิาณมหาศาลเพือ่ผลติสนิคา้ควรหนัมาใช้
โซลารเ์ซลลจ์ะสามารถช่วยลดตน้ทุนการผลติได ้อกีทัง้ช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื เพราะการผลติไฟฟ้าจาก
ระบบโซลารเ์ซลลส์ามารถผลติไดทุ้กวนัแมป้รมิาณแสงแดดน้อย 
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