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วตัถุประสงคข์องการวิจยัการศึกษา 1) ความตอ้งการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การด าเนินการของธุรกิจ 
และ 4) การวางแผนการตลาดการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจจ านวน 109 คน และ ผูป้ระกอบการหรือ
ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัได้
สร้างข้ึนมา ไดท้าการสอบถามกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจผา่นช่องทางออนไลน์ 
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และ 4) การวางแผนการตลาดการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจจ านวน 109 คน และ ผูป้ระกอบการหรือ
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สร้างข้ึนมา ไดท้าการสอบถามกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจผา่นช่องทางออนไลน์ 
 ผลการวิจยั 1) ตลาดมีความตอ้งการการออกแบบโครงสร้างท่ีเป็นมาตรฐานของธุรกิจงานระบบไฟฟ้า
ก่อสร้าง  จากการส ารวจพบวา่เพศชายให้ความสนใจในการตอบแบบสอบถามมากกวา่เพศหญิง โดยส่วนใหญ่มี
อายตุั้งแต่ 31-40 ปี ซ่ึงเป็นวยัท างาน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 บาท 2) จากการส ารวจพบวา่ราคามี
ความเหมาะสมกบัคุณภาพของงานมากท่ีสุด ยอดขายประมาณการใน 1 ปี   1,200,000 บาท การเงินธุรกิจไดแ้ก่เงิน
ลงทุนอยูท่ี่ 1,000,000 บาท ซ่ึงพยากรณ์ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จะอยูท่ี่ 100 % จุดคุม้ทุนอยูท่ี่ 3 ปี   3) การ
ด าเนินงานของธุรกิจในดา้นพฤติกรรมองคก์าร ไดแ้ก่ โครงสร้างของธุรกิจ การสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน  และ 4) 
การวางแผนการตลาดของการด าเนินการทางธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีเปิดใหม่จึงได้ท าการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก และการก าหนดกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ โดยการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจของธุรกิจ วตัถุประสงค์และก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ ให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องธุรกิจ 
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Abstract 
 

Objectives of this research study 1) market demand 2) sales 3) business operations and 4) 
marketing planning, collecting data from the target group of 109 businesses and entrepreneurs or studying 
related information. with business operations The tool used for data collection was a questionnaire created 
by the researcher. have inquired about the target group of the business through online channels 

 Results of the research 1) The market has a demand for standardized structural design in the 
electrical system construction business. The survey found that males were more interested in taking the 
survey than females. Most of them are between 31-40 years old, which is working age. and have average 
monthly income 30,0001-50,000 baht 2) From the survey, it was found that the price was most appropriate 
for the quality of work. Estimated sales in 1 year 1,200,000 baht. Business finance is an investment of 
1,000,000 baht, which is projected return of the project (IRR) will be 100%, break-even point is 3 years. 
3) Business operations in terms of organizational behavior are: business structure Motivation for 
employees and 4) marketing planning of the electrical system construction business is a newly opened 
business, therefore, the marketing strategy has been analyzed. internal and external environment analysis 
and business strategy formulation by setting a vision business mission business objectives and goals to be 
in accordance with the objectives of the business 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหอ้งคก์ร ไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบถึงความเช่ือมโยง
ระหวา่งแนวทางการด าเนินงานต่าง  ๆท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนบัสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกนั 
เพื่อใหอ้งคก์รน ามาตดัสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใชท้รัพยากรและรายไดท่ี้มีอยูเ่พื่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดกบัองคก์ร 

กระบวนการเสนอราคามีความส าคญัมากในธุรกิจรับเหมางานระบบไฟฟ้าก่อสร้าง  เพราะการเสนอราคาเป็น
กระบวนการท่ีท าให้ทราบถึงตน้ทุนในการลงทุน ผลตอบแทนในการลงทุน เพราะนั้น ในการเสนอราคาจึงตอ้งศึกษา



กระบวนการต่าง ๆ  เช่น ราคาของวสัดุอุปกรณ์ราคากลางในงานรับเหมาการขนส่งสินคา้ ระยะเวลาท่ีส่งผลต่อค่าจา้ง
แรงงาน 

การบริหารงานโครงการระบบไฟฟ้า ก่อสร้าง  มีความเหมือนกบัการบริหารงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ทัว่ไป แต่มีหลกัการซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของการก่อสร้าง   สามารถนา้ไปเป็นขอ้มูลในการดา้นเนินการ ต่าง ๆ  ตั้งแต่
การวางแผน การคดัเลือกบุคลากร การบริหารงานก่อสร้าง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

การบริหารงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญ อย่างมากในกระบวนการพฒันา
อสังหาริมทรัพยเ์น่ืองจากงานก่อสร้างถือเป็นตน้ทุนท่ีมีสัดส่วนสูงในตน้ทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์
การจดัการงานก่อสร้างเป็นการบริหารทรัพยากรในงานก่อสร้าง ซ่ึง ไดแ้ก่ แรงงาน (Man) วสัดุ (Material) เงินทุน 
(Money) เคร่ืองจกัร (Machine) เทคนิคการก่อสร้าง (Method) และการจดัการ (Management) เพื่อด าเนินงาน
โครงการก่อสร้างให้แลว้เสร็จตาม เป้าหมาย ภายใตข้อ้จา้กดัสามประการ (Triple constraints) ของโครงการ ไดแ้ก่ 
เวลา (Time) งบประมาณ (Cost) และคุณภาพ (Quality) ซ่ึงในการบริหารงานก่อสร้าง ผูบ้ริหารงานก่อสร้างจะตอ้ง 
พยายามท างานก่อสร้างใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดในเอกสารสัญญาโดยใชเ้วลาในการก่อสร้างไม่ เกินท่ีสัญญา
ก่อสร้างก าหนด โดยใช้ตน้ทุนต ่าท่ีสุดเพื่อให้โครงการมีก าไรสูงสุดงานก่อสร้างยุคใหม่ยงั ตอ้งคา้นึงถึง ความ
ปลอดภยั (Safety) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) จรรยาบรรณ (Ethic) และขวญั และก าลงัใจ (Moral) เป็นขอ้จา้กดัใน
การบริหารงานโครงการก่อสร้าง นอกเหนือจากขอ้จา้กดัสาม ประการ (Triple Constraints) ดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 

กลุ่มธุรกิจงานระบบไฟฟ้า ก่อสร้าง ถือเป็นกลุ่มธุรกิจหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการกระตุน้เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยผา่นกลไกการอดัฉีดเงินงบประมาณของภาครัฐจากการก่อสร้างถนนหนทาง สาธารณูปโภค และท่ีอยู่
อาศยั เพื่อนาไปสู่การสร้างงานกระจายรายได ้รวมทั้งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานหลกัของประเทศ นอกจากน้ี ยงัเป็น
กลุ่มธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงกบักลุ่มธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเช่น กลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้าง เหล็ก และเฟอร์นิเจอร์ ไฟฟ้า 
เป็นตน้ โลกยุคใหม่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมถึงการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางการตลาด ดงันั้นใน
การท าธุรกิจใด  ๆจึงตอ้งมีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีดี เพื่อจะช่วยให้รู้เท่าทนัถึงส่ิงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน เป็นแนวทางในการ
สร้างวสิัยทศัน์ และก าหนดทิศทางของธุรกิจวา่จะเป็นอยา่งไรต่อไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถือเป็นส่ิงส าคญัมาก 
 ๆท่ีจะช่วยบ่งบอกึงตอ้งผลลพัธ์ในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งน้ีปัจจยัส าคญัในการวางแผนกลยุทธ์ตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐาน

ของสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะโรคระบาดท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนั ( โควิด - 19) ความส าคญัของการมีแผนดา้นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจช่วยพฒันาศกัยภาพและ
สร้างการเติบโตอย่างเป็นขั้นตอน มีรูปธรรมท่ีชดัเจน และทุกคนด าเนินการตามแผนดงักล่าวได้อย่างถูกตอ้ง เพื่อ
ผลลพัธ์ใหเ้กิดในทิศทางเดียวกนั ผูว้จิยัจึงเลือกใชก้ลยทุธ์ทางการตลาด 4P มาวางแผนในการท าธุรกิจเพราะกลยุทธ์น้ี
สามารถวิเคราะห์ถึงความตอ้งการหรือความจ าเป็น เพราะความตอ้งการหรือความจ าเป็นน้ีสามารถเปล่ียนเป็นความ
ตอ้งการซ้ือได ้หากมีอ านาจซ้ือและความเต็มใจซ้ือประกอบกนั สองส่ิงน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการตลาด ท าให้เกิดการ



ตอบสนองความตอ้งการซ้ือ ดงันั้นจุดเร่ิมตน้ของการตลาดก็คือการท่ีเราจะตอ้งวิเคราะห์และวิจยัถึงความตอ้งการของ
บุคคลท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการประสบความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนของผูป้ระกอบการรายย่อย พบว่า 
ประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยั คือ ดา้นความรู้ทกัษะการบริหาร ดา้นทุน ดา้นความตั้งใจและดา้นประสบการณ์ รวมไปถึง 
การมีคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการดาเนินธุรกิจ ผูป้ระกอบการบางคนอาจมี
พรสวรรค์ บางคนเรียนรู้ฝึกหัดจากความส าเร็จของครอบครัว บางคนศึกษาเรียนรู้จากระบบการศึกษา หรือบางคน
ศึกษาฝึกหดัจากความส าเร็จของผูป้ระกอบการท่านอ่ืน  ๆจึงเช่ือไดว้า่ ผูป้ระการท่ีประสบความส าเร็จนั้นมีคุณลกัษณะ
ท่ีส าคญัเฉพาะตวั (ปราณี ตนัประยรู, 2554) 

จากข้อมูลดงักล่าว ท าให้มีประเด็นค าถามว่า ปัจจยัอะไรบา้งท่ีท าให้ผูป้ระกอบการงานไฟฟ้าก่อสร้าง
ประสบความส าเร็จ ค าถามน้ีเป็นค าถามท่ีผูป้ระกอบการให้ความสนใจท่ีจะคน้หาค าตอบ จากขอ้มูลในอดีตซ่ึงมี
งานวจิยัจ านวนมากท่ีพยายามท่ีจะคน้หาปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการ เช่น ปัจจยัดา้นส่วนตวั 
ดา้นการบริหาร เงินทุน การมุ่งเนน้กลยุทธ์ การเนน้การตลาดและอ่ืนๆท าให้ผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจ โดยมุ่งศึกษาในเร่ืองของปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและโอกาส
ของธุรกิจท่ีมีผลต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจโดยผูว้ิจยัหวงัว่างานวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้
พฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและยงัเป็นแนวทางให้กับผูป้ระกอบการท่ีสนใจท่ีทางธุรกิจสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจด าเนินธุรกิจงานไฟฟ้า ก่อสร้างไดอ้ยา่งเหมาะสม และเพื่อสร้างโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จ
ต่อไป 
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จ  ากดั 
 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด 
 2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 5 ปี 
 3. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ 
 4. เพื่อศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ของธุรกิจ เป็นระยะเวลา 5 ปี  
 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาถึงการศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจ
งานระบบไฟฟ้าก่อสร้าง บริษทั ทริปเปิลทู ซิสเตม็ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั  โดยก าหนดตวัแปรท่ีศึกษา ดงัน้ี 

 
 



 1.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ลกัษณะกลุ่มธุรกิจ 
 1.2 ตวัแปรตาม ( Dependent Variable) แบ่งเป็น ดา้นกลยุทธ์ทางการตลาด (4P) ท่ีมีผลต่อ

ความตอ้งการซ้ืองานระบบไฟฟ้าก่อสร้าง 
              1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
              2. ดา้นราคา (Price) 
              3. ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
              4. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

2. ขอบเขตดา้นประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัลกัษณกลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ กลุ่ม

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  กลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม  กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจส่วนเอกชน กลุ่ม

ธุรกิจส่วนราชการ และการเกษตร 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ทราบถึงความตอ้งการการเลือกซ้ืองานระบบไฟฟ้าก่อสร้าง  ทางออนไลน์ โดยน าผลขอ้มูลท่ีได้

จากการศึกษา มาเป็นขอ้มูลในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 

2.ทราบถึงการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ในการเลือกซ้ืองานระบบไฟฟ้าก่อสร้าง  โดยเน้น

เร่ืองการใหบ้ริการและการส่งเสริมการขายน ามาพฒันาปรับใชเ้พื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและทนัคู่แข่ง  

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

            การวจิยัคร้ังน้ีมีรูปแบบเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ( Quantitative research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ปลายปิดและปลายเปิด เพื่อสอบถามขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้วจิยัเร่ือง 

      ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโดย
แบบสอบถามไดส้ร้างจากความหมายและแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ไดก้ าหนดขอบเขตของ
การวจิยัไวด้งัน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดการเลือกตวัอยา่ง คือ กลุ่มตวัอยา่งในส่ือสังคมออนไลน์ และผูป้ระกอบการ

และผูบ้ริโภคและผูรั้บเหมาท่ีสนใจ  ประชากรกลุ่มตวัอยา่งจะน ามาศึกษาทั้งหมดคือ 109 คน 
 
 
 



การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัไดน้าเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวางแผนและปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
1. น าแบบสอบสอบ ท่ีสมบูรณ์แลว้ ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง

ในส่ือสังคมออนไลน์ และผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคและผูรั้บเหมาท่ีสนใจ  
2. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้ความท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งไดก้รอกรายละเอียดลงในแบบสอบถาม  
3. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสรุปผลเป็นค่าเฉล่ีย และอตัรา

ร้อยละ ใชก้ารพรรณนาเพื่ออธิบายขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ 

 
ผลการวจัิย 

 
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีให้กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืองาน

ระบบไฟฟ้าก่อสร้าง  จ  านวน 109 ตวัอยา่ง สามารถรวบรวมผลไดด้งัน้ี 
1. ความต้องการและพฤติกรรมของตลาด  
 1.1 ขอ้มูลส่วนตวั 
  1.1.1 เพศ จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด 109 คน พบว่ามีปะชากรท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 71.56  และเป็นเพศหญิง จ านวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.44    

   1.1.2 อายุ จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด 109 คน พบว่ามีปะชากรท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 47.71 รองลงมาอายุ 41 – 50 ปี จ  านวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.85 อายุ 21 – 30 ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 อายุ 51 – 60 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.50 และอาย ุ61 ปีข้ึนไป จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 1.84   

   1.1.3 รายไดต่้อเดือน จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด 109 คน พบว่ามีปะชากรท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้30,001-50,000 บาท/เดือน  จ านวน  39  คน คิดเป็นร้อยละ 35.78  รองลงมามีรายได ้15,001-
30,000 บาท/เดือน  จ านวน  38  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.86   มีรายได ้50,001-100,000 บาท/เดือน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.10  มีรายได ้มากกวา่  100,000  บาท/เดือน  จ านวน 8  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.34  และมีรายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท/เดือน จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.92 

 1.1.4 รูปแบบของกิจการ จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด 109 คน พบว่ามีปะชากรท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รูปแบบของกิจการ บริษทัจ ากดั จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 81.65 รองลงมาห้าง



หุน้ส่วนจ ากดั จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.26 เจา้ของคนเดียว จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.42 และอ่ืนๆ 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67   

 1.1.5 ระยะเวลาด าเนินงาน จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด 109 คน พบว่ามีปะชากรท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ระยะเวลาด าเนินงาน 5 – 10 ปี จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 37.62 รองลงมานอ้ย
กวา่ 5 ปี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 34.86  และ 11 - 15 ปี จ านวน 15 คน มากกวา่ 15 ปี จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.76  

1.1.6 ธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจประเภทใด จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 109 คน พบวา่มีปะชากรท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับเหมาก่อสร้าง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 50.46 รองลงมาส่วนเอกชน 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.34  อ่ืนๆ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60  โรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.34 ส่วนราชการ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.59  การเกษตร จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.75  และโรงแรม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.92   

1.2. พฤติกรรมของตลาด ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด การด าเนินงานธุรกิจงานระบบไฟฟ้า

ก่อสร้างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ   

จะเห็นได้ว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 รองลงมาคือปัจจยัดา้นราคา   ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจน้อยท่ีสุด ปัจจยัด้าน

การตลาด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัของปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด การ
ด าเนินงานธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นภาพรวม 

 
ด้านภาพรวม 

 

 
ล าดับ
ค่าเฉลีย่ 

 

ค่าเฉลีย่ ( ̅) 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความส าคัญ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3 4.09 0.80 มาก 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นราคา 2 4.20 0.73 มากท่ีสุด 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นการตลาด 4 4.06 0.94 มาก 
ส่วนท่ี 4 ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

1 4.25 0.71 มากท่ีสุด 

รวม 4.15 0.82 มาก 



    จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 109  คน พบวา่ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญั
ของปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด การด าเนินงานธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้น
ภาพรวม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (  ̅= 4.15, S.D. = 0.82) เม่ือพิจารณารายขอ้
โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมาก ไปหานอ้ย ตามล าดบั ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.25, S.D. = 0.71) 
 2. ปัจจยัดา้นราคาใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.20, S.D. = 0.73) 
 3. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์หค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  (  ̅= 4.09, S.D. = 0.80) 
 4. ปัจจยัดา้นการตลาด ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  (  ̅= 4.06, S.D. = 0.94) 
 

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดการด าเนินงานธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ  ผลดงัต่อไปน้ี 

1. จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 109  คน พบวา่ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัของปัจจยั
ด้านส่วนผสมทางการตลาด การด าเนินงานธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ด้านปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (  ̅= 4.09, S.D. = 0.80) เม่ือพิจารณารายขอ้โดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมาก ไปหานอ้ย ตามล าดบั ดงัน้ี 
  1) การออกแบบโครงสร้างท่ีเป็นมาตรฐาน ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.27, S.D. = 0.80) 
  2) ประสบการณ์ของทีมงานระบบไฟฟ้าก่อสร้าง ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (  ̅= 4.13, S.D. = 0.72) 
  3) ยีห่อ้ รุ่นสเปค วสัดุก่อสร้างท่ีใชใ้นการก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก   
(  ̅= 4.04, S.D. = 0.84) 
  4) ช่ือเสียงของบริษทัท่ีน่าเช่ือถือ ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  (  ̅= 3.93, S.D. = 0.72) 

2. จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด  109  คน พบวา่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด การด าเนินงานธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นปัจจยัดา้น
ราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.20, S.D. = 0.73) เม่ือพิจารณารายขอ้โดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมาก ไปหานอ้ย ตามล าดบั ดงัน้ี 
  1) ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของงาน ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.26, S.D. = 0.73) 
  2)  มีราคาใหเ้ลือกหลากหลาย ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (  ̅= 4.14, S.D. = 0.73) 

3. จากกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งหมด 109  คน พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด การด าเนินงานธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นปัจจยัดา้น
การตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให ้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.06, S.D. = 0.94) เม่ือพิจารณารายขอ้โดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมาก ไปหานอ้ย ตามล าดบั ดงัน้ี 

 



  1) การบริการหลงัการติดตั้งแลว้เสร็จ ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.45, S.D. = 0.70) 
  2)  มีพนกังานใหค้  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงาน ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
(  ̅= 4.30, S.D. = 0.73) 
  3) การมีส่วนลดพิเศษในการจา้งเหมา ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (  ̅= 3.88, S.D. = 0.91) 
  4)  มีของแถมพิเศษในการจา้งเหมา ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (  ̅= 3.59, S.D. = 1.10) 

4. จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งหมด 109  คน พบวา่ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัของปัจจยั
ดา้นส่วนผสมทางการตลาด การด าเนินงานธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให ้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.25, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณารายขอ้
โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมาก ไปหานอ้ย ตามล าดบั ดงัน้ี 
  1) มีส านกังานท่ีติดต่อไดส้ะดวก ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.36, S.D. = 0.65) 
  2) มี Website ส่ือออนไลน์ ในการติดต่อประสานงาน ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
(  ̅= 4.20, S.D. = 0.79) 
  3) มีพนกังานเสนอขาย งานระบบไฟฟ้าก่อสร้าง ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (  ̅= 4.18, S.D. = 0.68) 
 

 2. ศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 
จากการส ารวจธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างสามารถน าขอ้มูลมาวางแผนความตอ้งการและด าเนินงาน

ส าหรับธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างบริษทั ทริปเปิลทู ซิสเตม็ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดัดงัน้ี 
 2.1 การพยากรณ์ยอดขาย การเร่ิมธุรกิจใหม่ส่ิงท่ีส าคญัเป็นอย่างมากคือการการพยากรณ์

ยอดขายเพราะถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของทุกส่ิงทุกอย่างในการด าเนินธุรกิจในการด าเนินธุรกิจงานระบบไฟฟ้า
ก่อสร้างจะมีเป้าหมายเช่นเดียวกนัคือการใช้ตน้ทุนต ่าท่ีสุด และการมีก าไรมากท่ีสุด การพยากรณ์ยอดขายเป็น
การคาดการณ์หรือประมาณการจ านวนมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีบริษทัจะขายได้ในแต่ละช่วงเวลาโดยท่ี
ช่วงเวลาท่ีนิยมใช้กนัก็คือยอดขายแต่ละเดือน หากสามารถประเมินยอดขายเป็นเดือนล่วงหน้าได ้ก็จะสามารถ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อประเมินยอดขายประจ าปีต่อไปไดอี้ก โดยประมาณการจ านวนมูลค่าของสินคา้และบริการท่ี
บริษทัขายไดน้ั้นมาจากขอ้มูลในอดีตท่ีไดจ้ากการส ารวจตลาด ขนาดของตลาด ประสบการณ์ทางการขาย และ
ท่ีสุดคือความตอ้งการของลูกคา้และเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการรวบรวมทั้งภายในและภายนอกขององคก์รธุรกิจ 

 2.2 การคาดการณ์ยอดขายรายเดือน ธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างบริษทั ทริปเปิลทู ซิสเตม็ เอ็น
จิเนียร่ิง จ  ากดั ก่อนเร่ิมธุรกิจไดต้ั้งเป้ายอดขายไวท่ี้ 1,200,000 บาทในปีแรกท่ีเร่ิมธุรกิจ โดยประมาณการยอดขาย
ต่อเดือนๆละ 120,000  บาท โดยสร้างตารางรายการสต็อกสินคา้ท่ีลงทุนส าหรับขายและตารางราคาขายไว ้เพื่อ
สะดวกต่อการสรุปยอดขายรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อปีต่อไปจะไดว้างแผนและตอ้งใชก้ลยทุธ์ใดเพื่อให้
ยอดขายเพิ่มข้ึนกวา่เดิม  การเงินธุรกิจไดแ้ก่เงินลงทุนอยูท่ี่ 1,000,000 บาท ซ่ึงพยากรณ์ผลตอบแทนของโครงการ 
(IRR) จะอยูท่ี่ 100 % จุดคุม้ทุนอยูท่ี่ 3 ปี 
 



3. การด าเนินงานของธุรกจิ 
การจดัการและพฤติกรรมองค์การของธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างบริษทั ทริปเปิลทู ซิสเต็ม เอ็นจิ

เนียร่ิง จ  ากดั 

3.1  โครงสร้างธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างบริษทั ทริปเปิลทู ซิสเตม็ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 

ด้วยธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างบริษทั ทริปเปิลทู ซิสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั เป็นการเร่ิมตน้ท า
กิจการ ดงันั้นในเบ้ืองตน้โครงสร้างองค์กรจะเป็นแบบง่ายๆ โดยจะมีบุคลากรเพียงไม่ก่ีคน บุคลากรหลกัจะ
เป็นตวัของเจ้าของกิจการเอง โดยก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีไม่ซับซ้อนเน้นความคล่องตวัในการบริหาร
จดัการโดยแต่ละหน้าท่ีจะแบ่งกนัตามความสามารถ เพื่อให้การบริหารกิจการมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จ จึงจดัโครงสร้างองคก์รโดยมีลกัษณะองคก์ร ดงัน้ี   

 

ภาพท่ี 1 ผงัโครงสร้างองคก์ร (Organization Structure) 
3.2   การสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน ผูบ้ริหารท่ีมุ่งจะเพิ่มผลผลิตดว้ยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ท างานให้สูงข้ึน ก็จะพยายามจดัหาสภาพแวดล้อมในการท างานและปัจจยัต่าง ๆ เจ้าของธุรกิจจึงไม่ควร
มองขา้มความรู้สึกของพนกังาน เพราะถา้พนกังานทางานอย่างมีความสุขก็จะทาให้งานมีประสิทธิภาพและ
อยากร่วมงานกันไปนานๆ ดังนั้ นในธุรกิจองค์กรจึงต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เช่นเงินเดือน 
สวสัดิการ หรือความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานท่ีสามารถจะตอบสนองความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน 
เพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีดีจนบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 



3.3 การจดัการการด าเนินงานของธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างบริษทั ทริปเปิลทู ซิสเต็ม เอ็นจิ
เนียร่ิง จ  ากดั 

การท าธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างบริษทั ทริปเปิลทู ซิสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั เป็นธุรกิจรับเหมางาน
ระบบไฟฟ้าก่อสร้าง  ในการท าการก่อสร้างโครงการหน่ึงๆ มกัเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้หลาย ๆ ดา้นดว้ยกนั หน่ึง
ในองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูรั้บเหมาก่อสร้างไดแ้ก่ เทคโนโลยีก่อสร้างซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบั วิธีและขั้นตอนใน
การก่อสร้าง ซ่ึงเป็นการเปล่ียนส่ิงท่ีทางสถาปนิกและวิศวกรเขียนอยู่ในแบบและรายการก่อสร้างให้เกิดเป็นส่ิง
ปลูกสร้างข้ึนมา ดงันั้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทางผูท่ี้จะท าการก่อสร้างโครงการเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีก่อสร้างต่างๆ  
ชนิดของงานก่อสร้าง  งานหลกั ๆ ในการก่อสร้างอาคาร  วสัดุท่ีใชใ้นงานก่อสร้างอาคาร  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการก่อสร้างอาคารและวธีิการก่อสร้าง 

4. การวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกจิ เป็นระยะเวลา 5 ปี 
การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก และการกา

หนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจของธุรกิจ วตัถุประสงคแ์ละกาหนดเป้าหมายของ
ธุรกิจ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องธุรกิจ  

4.1 การจดัการการตลาดของธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างบริษทั ทริปเปิลทู ซิสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง 
จ  ากดั 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 1. กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 2. กลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม 
 3. กลุ่มธุรกิจโรงแรม 
 4. กลุ่มธุรกิจส่วนเอกชน 
 5. กลุ่มธุรกิจส่วนราชการ 
 6. กลุ่มธุรกิจการเกษตร 
ยอดขาย งบการตลาดท่ีทุ่มลงไป จะข้ึนอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ทางการตลาดท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะกิจกรรมของคู่แข่งขนั และเพื่อเอามาใชก้บัการจ าหน่ายสินคา้ร่วมดว้ย 
 4.1.1 งบการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย ( Promotion ) เป็นส่วนของโปรโมชัน่ มีของ

แถมพิเศษ ส่วนลดพิเศษ โดยเร่ิมแรกเพื่อกระตุ้นยอดขาย Email หรือ Line เป็นอีกทางในการท า
ประชาสัมพนัธ์เสนอขายสินคา้ไดอี้กทาง ดงันั้นจะเนน้ขอ Email หรือ Line ของลูกคา้ดว้ย เพราะเร่ิมธุรกิจ
ใหมย่งัไม่ค่อยมีลูกคา้รู้จกัมากนกั 



 4.1.2 งบการตลาดดา้นโฆษณา ( Advertising ) การโฆษณาเพื่อขายสินคา้ ซ่ึงก็มีหลาย
ช่องทางทั้ง ออฟไลน์ ออนไลน์ ไม่จ  าเป็นต้องทุ่มงบด้านโฆษณาเยอะ เพราะสามารถฝากโฆษณาผ่าน 
Facebook Line Instagram ฟรี   

4.2 การจดัการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างบริษทั ทริปเปิลทู ซิสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง 
จ  ากดั 

วสิัยทศัน์ 
เป็นบริษทัชั้นน า ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นวศิวกรรม แบบครบวงจร มีความเป็นมืออาชีพ 

พนัธกิจ 
ด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมุ่งมั่นพฒันาบุคลากรให้มีศักยภาพความรู้ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจของลูกคา้ 

เป้าหมาย 

ขยายกลุ่มลูกคา้จากลูกคา้กลุ่มธุรกิจเป้าหมายสู่ลูกคา้กลุ่มธุรกิจอ่ืนประชาชนทัว่ไปและมุ่งเนน้ในคุณภาพ
ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ พร้อมใหค้  าปรึกษา ทั้งน้ีในการท างานแต่ละโครงการมีการระบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่ายชดัเจน เพื่อหลีกเล่ียงการท างานท่ีซ ้ าซอ้น หรืองานท่ีไม่มีคนท า    

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในดา้นการตลาด (Marketing Strategy) ท่ีกิจการนามาใช้ในการแข่งขนั จะใช้
แนวคิด ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix : 4Ps ) ซ่ึงประกอบดว้ย 

  4.2.1 Product จากการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคของกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ ธุรกิจงานระบบ
ไฟฟ้าก่อสร้างบริษทั ทริปเปิลทู ซิสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ไดเ้ล็งเห็น ถึงศกัยภาพในการพฒันาการออกแบบ
โครงสร้างท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างกลยทุธ์ในการสร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑ ์ 

ส าหรับกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์จะมุ่งสร้างความแตกต่าง (Differentiate) ในดา้นการออกแบบโครงสร้างท่ีเป็น
มาตรฐานเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด ส าหรับการตดัสินใจเลือกซ้ือ และ
ประสบการณ์ของทีมงานระบบไฟฟ้า ก่อสร้างท าให้กลุ่มเป้าหมายท่ียอมรับและไวว้างใจในผลิตภณัฑ์  ยี่ห้อ รุ่น 
สเปค วสัดุก่อสร้างท่ีใช้ในการก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ และช่ือเสียงของบริษทัท่ีน่าเช่ือถือ  มีส่วนช่วยในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ 

 4.2.2 Price การตั้งราคา ถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเป็นอยา่งมาก เพื่อก าไรกิจการ  จะใชก้ลยุทธ์
การตั้งราคาโดยค านึงถึง ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของงานคุณภาพท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสูดประกอบ
กบัสถานการณ์ การแข่งขนัในดา้นราคา โดยจะไม่ใชก้ลยทุธ์การตดัราคา แต่จะมีราคาใหเ้ลือกหลากหลาย  

 4.2.3 Place สถานท่ี หรือ location ท าเลท่ีตั้ง ในการจดัจ าหน่ายของธุรกิจ เลือกท่ีมีมี
ส านกังานท่ีติดต่อไดส้ะดวก  เป็นหลกัเน่ืองจากเป็นการติดต่อไดส้ะดวก ตอ้งการให้เขา้มาถึงกลุ่มเป้าหมาย



ไดโ้ดยตรง ชดัเจนและสร้างความรู้จกับริษทั และมี Website ส่ือออนไลน์ ในการติดต่อประสานงาน ท าให้
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายรู้จกับริษทัในวงกวา้ง และมีพนกังานเสนอขาย งานระบบไฟฟ้าก่อสร้าง ก็สามารถเป็น
ช่องทางท่ีดีในการจดัจ าหน่าย สามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดใ้นปริมาณมากข้ึน อ านวยความสะดวกใหลู้กคา้  

 4.2.4 Promotion คือ การส่งเสริมการขาย เป็นการนาเสนอผลิตภณัฑ์ให้ผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค
รู้จกั และสามารถจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือรวมทั้งมีการซ้ือซ ้ าในคร้ังต่อๆ ไปการบริการหลงัการติดตั้ง
แลว้เสร็จ  มีพนกังานให้ค  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงาน การมีส่วนลดพิเศษในการจา้งเหมา มีของ
แถมพิเศษในการจา้งเหมา 

 
ผลการวจัิย 

การวเิคราะห์ขอ้มูลสาหรับงานวิจยัเร่ือง “การศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจงาน
ระบบไฟฟ้าก่อสร้าง บริษทั ทริปเปิลทู ซิสเตม็ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั  ” ผูว้ิจยัไดน้าขอ้มูลตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวม
มาไดจ้  านวน 109 ชุด โดยแจกแบบสอบถามการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 109 ชุด ท่ีผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพแล้วมาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ใน
รูปแบบของตารางประกอบค าอธิบายความเรียงไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1.ความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด ตลาดมีความตอ้งการการออกแบบโครงสร้างท่ีเป็นมาตรฐาน
ของธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้าง  จากการส ารวจพบวา่เพศชายให้ความสนใจในการตอบแบบสอบถามมากกวา่
เพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 31-40 ปี ซ่ึงเป็นวยัท างาน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,0001-50,000 บาท ผล
ระดบัความเห็นของกลุ่มธุรกิจเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ภาพรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ มีส านักงานท่ีติดต่อไดส้ะดวก ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นราคา ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ ราคามีความเหมาะสมกบั
คุณภาพของงาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากสุด คือ การออกแบบโครงสร้างท่ีเป็นมาตรฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านปัจจยัด้าน
การตลาด ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ การบริการหลงัการติดตั้งแลว้เสร็จ 

 2) จากการส ารวจพบวา่ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของงานมากท่ีสุด ยอดขายประมาณการใน 1 ปี   
1,200,000 บาท การเงินธุรกิจไดแ้ก่เงินลงทุนอยูท่ี่ 1,000,000 บาท ซ่ึงพยากรณ์ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จะ
อยูท่ี่ 100 % จุดคุม้ทุนอยูท่ี่ 3 ปี    

3) การด าเนินงานของธุรกิจในดา้นพฤติกรรมองคก์าร ไดแ้ก่ โครงสร้างของธุรกิจ การสร้างแรงจูงใจให้
พนกังาน  

 4) การวางแผนการตลาดของการด าเนินการทางธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีเปิดใหม่จึงได้
ท าการวเิคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก และการก าหนดกลยุทธ์



ทางธุรกิจ โดยการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจของธุรกิจ วตัถุประสงคแ์ละก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ ใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องธุรกิจ 

จากการศึกษาเร่ือง“การศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจงานระบบไฟฟ้า
ก่อสร้าง บริษทั ทริปเปิลทู ซิสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ผูค้น้ควา้น าสรุปผลการศึกษามาอภิปรายไดด้งัน้ี 

1) ตลาดมีความตอ้งการการออกแบบโครงสร้างท่ีเป็นมาตรฐานของธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้าง  จากการ
ส ารวจพบวา่เพศชายให้ความสนใจในการตอบแบบสอบถามมากกวา่เพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 31-40 ปี ซ่ึง
เป็นวยัท างาน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,0001-50,000 บาท 

2)  จากการส ารวจพบวา่ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของงานมากท่ีสุด ยอดขายประมาณการใน 1 ปี   
1,200,000 บาท การเงินธุรกิจไดแ้ก่เงินลงทุนอยูท่ี่ 1,000,000 บาท ซ่ึงพยากรณ์ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จะ
อยูท่ี่ 100 % จุดคุม้ทุนอยูท่ี่ 3 ปี    

3)  การด าเนินงานของธุรกิจในด้านพฤติกรรมองค์การ ได้แก่ โครงสร้างของธุรกิจ การสร้าง
แรงจูงใจใหพ้นกังาน   

4) การวางแผนการตลาดของการด าเนินการทางธุรกิจงานระบบไฟฟ้าก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีเปิดใหม่จึงไดท้  า
การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก และการก าหนดกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ โดยการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจของธุรกิจ วตัถุประสงค์และก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ ให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องธุรกิจขอ้เสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

เน่ืองจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจงานระบบ
ไฟฟ้าก่อสร้างบริษทั ทริปเปิลทู ซิสเต็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ผูว้ิจยัทาการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชร้ะยะเวลาใน
การเก็บขอ้มูลประมาณ 1 เดือน คือ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ซ่ึงเป็นระยะเวลาไม่มากนกั จึงอาจส่งผล
ใหข้อ้มูลมีความคลาดเคล่ือน ดงันั้นผูท่ี้สนใจนาขอ้มูลจากผลการวจิยัฉบบัน้ีไปใชจึ้งตอ้งคานึงถึงเร่ืองขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามกาลสมยั และสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  
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