
 
 

ความต้องการและด าเนินงานของธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์เซฟตี ้ออนไลน์ ร้าน KK Safety 

Business Demands and Operations of KK Safety Online Safety Equipment Business 

 

กฤตยา ทิพยม์าก 

 

บทคัดย่อ 

 

ความต้องการและการด าเนินงานของธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ เซฟต้ี ออนไลน์  ร้าน KK Safety  

วตัถุประสงค์ของการวิจยัการศึกษา 1) ความตอ้งการของตลาด 2) ยอดขาย 3) การด าเนินการของธุรกิจ และ 4) 

การวางแผนการตลาดการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ จ านวน 50 ชุด และ ผูป้ระกอบการหรือศึกษา

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

 ผลการวิจยั 1) ตลาดมีความตอ้งการในกลุ่มธุรกิจท่ีใชส้วมใส่อุปกรณ์เซฟต้ีในการปฏิบติังาน โดยกลุ่ม

ธุรกิจส่วนใหญ่ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัศีรษะ เช่น หมวกเซฟต้ี สั่งซ้ือหนา้กากกนัฝุ่ น/สารเคมีบ่อยท่ีสุด ค่าใชจ่้ายต่อ

คร้ังอยู่ท่ี 1,000-5,000 บาท งบระยะเวลาซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ีอยู่ท่ี 3 เดือนคร้ัง  มีการสั่งซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ี จากธุรกิจ

ขายปลีก (ไทวสัดุ,Global, Hardware house) เน่ืองจากปริมาณและวิธีการช าระเงิน ตอ้งการสินคา้ไดม้าตรฐาน มี

ใบ อย. ราคาคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัผูข้ายรายอ่ืน มีการจดัส่งสินคา้ไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง มีการรับประกนั นโยบาย

การคืนสินคา้ พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้มีความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกคา้ และระบบ

การสั่งสินคา้ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน 2) ยอดขายประมาณการใน 1 ปี ยอดขายจากหมวกเซฟต้ี 86,691.60 บาท ท่ีอุดหู/

ครอบหู 90,976.50 บาท แว่นตาเซฟต้ี 90,578 บาท ถุงมือเซฟต้ี 102,225.60 บาท รองเทา้เซฟต้ี 152,915 บาท เข็ม

ขัดเซฟต้ี 146,779.60 บาท หน้ากากกันฝุ่ น/สารเคมี 376,947 บาท ชุดกันฝุ่ น/กันสาร 566,352 รวมยอดขาย 

1,631,465.40 บาท       3) การด าเนินงานของธุรกิจในดา้นพฤติกรรมองค์การ ได้แก่ โครงสร้างของธุรกิจ การ

สร้างแรงจูงใจให้พนกังาน และผลปฏิบติัการ ดา้นการเงินธุรกิจไดแ้ก่เงินลงทุนอยู่ท่ี 500,000 บาท ซ่ึงพยากรณ์

ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จะอยู่ท่ี 100%  จุดคุม้ทุนอยู่ท่ี 2 ปี 7 เดือน ดา้นการปฏิบติัการไดแ้ก่ดา้นการ

ผลิตและบริการ และ 4) การวางแผนการตลาดของการด าเนินการทางธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์เซฟต้ีออนไลน์ เป็น



 
 

ธุรกิจท่ีเปิดใหม่จึงไดท้ าการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 

SWOT Analysis และการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจของธุรกิจ วตัถุประสงค์

และก าหนดเป้ าหมายของธุรกิจ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องธุรกิจ   

ค าส าคัญ : ตลาดมีความตอ้งการในกลุ่มธุรกิจท่ีใช้สวมใส่อุปกรณ์เซฟต้ีในการปฏิบติังาน โดยกลุ่มธุรกิจส่วน

ใหญ่ใช้อุปกรณ์ป้องกนัศีรษะความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ Safety Online , การ

ตดัสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ีในการปฏิบติังาน 

 

Abstract 
 

The research purpose is to study 1) market demand, 2) sales, 3) business operations, and 4) marketing 

planning. The data was collected from a target group of 50 businesses and entrepreneurs or studies related to 

business operations.  

The research results showed as follows. 1) The market had a demand in the business group that uses 

safety equipment in operation. Most businesses used head protection such as safety helmets and ordered 

dust/chemical masks most often. The cost per time was 1,000-5,000 baht. The budget for the purchase of 

safety equipment is 3 months at a time. Safety equipment has been ordered from the retail business (Thai 

Watsadu, Global, Hardware house) due to the quantity and payment method require standard products, FDA 

certificate, cost-effective price compared to other sellers, fast and accurate delivery, warranty, return policy, 

staff at Knowledge and understanding of the product, the speed of providing the customer service, and the 

simple ordering system. 2) Estimated sales in 1 year: Sales of safety helmets were 86,691.60 baht. 

Earplugs/ear covers were 90,976.50 baht. Safety glasses were 90,578 baht. Safety gloves were 102,225.60 

baht. Safety shoes were 152,915 baht. Safety belts were 146,779.60 baht. Dust-proof/chemical faceplates were 

376,947 baht. Dustproof / waterproof suits were 566,352 baht. Total sales amount was 1,631,465.40 baht. 3) 

Business operations in terms of organizational behavior included business structure, employee incentives, and 



 
 

performance. Business finance was an investment of 500,000 baht. Internal Rate of Return (IRR) was 

forecasted at 100%. The break-even point was 2 years and 7 months in terms of operations, i.e. manufacturing 

and services. 4) Being in the market for business operators selling safety equipment online is a new business, 

therefore, analyzing marketing strategies, analyzing internal and external environments, SWOT Analysis, and 

formulating a business strategy by defining the vision, mission of the business, objectives, and the goals of the 

business were set according to the objectives of the business.  

 
Keywords: Market demand in the business group that used safety equipment in operation. Most business 

groups use head protection equipment, the needs and operations of the online safety equipment distribution 

business, deciding on the purchase of operational safety equipment. 

 
บทน า 

 
ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

การท างานความปลอดภยัจึงถือไดว้า่เป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรกของการท างานไม่วา่จะท างานในสถานท่ี

ใด โดยเฉพาะงานท่ีใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือช่าง หรือเคร่ืองจกัร ซ่ึงอาจมีความเส่ียงในเร่ืองอุบติัเหตุท่ีเกิดขึ้น

ระหวา่งการท างานได ้การสร้างมาตรฐานในเร่ืองความปลอดภยัใหก้บัพนกังานในองคก์ร  ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การ

มีอุปกรณ์เซฟต้ี อุปกรณ์นิรภยัก็เรียก หรือเรียกอีกอยา่งวา่ อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการ

ท างาน ปัจจุบนัเทคโนโลยมีีการพฒันาเป็นอยา่งมาก การติดต่อส่ือสารก็เปลี่ยนไปตาม มีการติดต่อส่ือสารกนั

ผา่นทาง Internet การขายสินคา้ใดๆ สามารถท่ีจะท าการขายผา่นทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของธุรกิจออนไลน์

โดยมีเวบ็ไซตเ์ป็นส่ือกลาง อีกทั้งการท าธุรกิจออนไลน์ยงัเป็นช่องทางใหม่ในการคา้ขายส าหรับผูป้ระกอบการ 

ถือวา่เป็นช่องทางท่ีช่วยสร้างโอกาสในการ



 

การขยายช่องทางการคา้ไดม้ากยิ่งขึ้น และยงัเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริโภคไดง้่ายและมากขึ้น ทั้งยงัเป็นวิธีท่ีดี

ในการสร้างช่ือแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกั เพราะในปัจจุบนัธุรกิจออนไลน์จะส่ือเป็นหลกัในการช่วยโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ ท าให้ธุรกิจออนไลน์ใช้ทั้งตน้ทุนต ่า ไม่จ าเป็นตอ้งจา้งพนักงานมากมาย เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได้

จ านวนมากในเวลาท่ีรวดเร็ว ท าให้ลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้ไดง้่าย มีความสะดวกสบาย โดยเฉพาะจากฐานขอ้มูล

กลุ่มลูกคา้ของผูว้ิจยั ลูกคา้กลุ่มท่ีเป็นผูรั้บเหมารายยอ่ย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งท าวิจยัในการด าเนินงานทางธุรกิจ จ าหน่ายอุปกรณ์เซฟต้ีออนไลน์  ร้าน KK Safety  

1.  เพื่อศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการเลือกซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ีทางออนไลน์  ของธุรกิจ

จ าหน่ายอุปกรณ์เซฟต้ี ออนไลน์ ร้าน KK Safety 

2.  เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี ของธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์เซฟต้ี  ออนไลน์  ร้าน 

KK Safety  

  3.  เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์เซฟต้ี ออนไลน์ ร้าน KK Safety  

  4. เพื่อศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็นระยะเวลา 5 ปี ของธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์เซฟต้ี 

ออนไลน์ ร้าน KK Safety 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์เซฟต้ี ออนไลน์ 

ร้าน KK Safety ก าหนดขอบเขต ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาถึงความตอ้งการและด าเนินงานของธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์เซฟต้ี 

ออนไลน์ ร้าน KK Safety  โดยก าหนดตวัแปรท่ีศึกษา ดงัน้ี 

1.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ลกัษณะกลุ่มธุรกิจ 

1.2 ตวัแปรตาม ( Dependent Variable) แบ่งเป็น  

1.2.1 ดา้นความตอ้งการและการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ี ไดแ้ก่ ประเภทของอุปกรณ์

เซฟต้ีท่ีใชใ้นขณะปฏิบติังาน ประเภทของอุปกรณ์เซฟต้ีท่ีใชม้ากท่ีสุด ช่วงราคา ช่วงเวลาและสถานท่ีท่ีมีความ

ตอ้งการซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ี และสาเหตุการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ี 

 



 

1.2.2 ดา้นกลยทุธ์ทางการตลาด (7P) ท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ี ออนไลน์ 

      1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

         2. ดา้นราคา (Price) 

         3. ดา้นสถานท่ี (Place) 

           4. ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

          5.  ดา้นบุคลากร (People) 

          6.  ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ (Process) 

                         7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  (Physical Evidence) 

2. ขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัลกัษณะกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ

โรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้งรายใหญ่และรายย่อยกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล กลุ่มธุรกิจ

โรงแรม และส่วนราชการ จ านวน 50 บริษทั 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 

อรุโณทยั ปัญญา (2562) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านสังคมออนไลน์(เฟซบุ๊ก)ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในมหาวิทยาลยัเขตอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค(์1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุและรายได ้ท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่น ผ่านสังคมออนไลน์(เฟซบุ๊ก) ของนักศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั

เชียงใหม่ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั

จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านสังคมออนไลน์(เฟซบุ๊ก)ของนักศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น ปีท่ี 1-4 ปี 

การศึกษา 2560 ท่ีศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 400  คน การวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

ส่งผลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่านสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั



 

จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดปัจจยั ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1  

สุรีย ์ไพโรจน์ธีระรัต (2545) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูซ้ื้อในการเลือกซ้ือสินคา้วสัดุ 

ก่อสร้างของร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทในจังหวดัล าพูน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมของผูซ้ื้อในการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทวสัดุก่อสร้างจากร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทในจงัหวดั

ล าพูนเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาพื้นท่ีศึกษาคือร้านซีเมนตไ์ทยโฮมมาร์ทในจงัหวดัล าพูนจ านวน 3 แห่งเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มกลุ่มแรกใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างตามโควตาจากผูซ้ื้อเพื่อ

น าไปใช้ในธุรกิจของตนจ านวน 50 รายและกลุ่มท่ีสองใช้วิธีสุ่มตามความสะดวกจากกลุ่มผูซ้ื้อท่ีน าไปใช้

โดยตรงจ านวน 300 ราย รวมกลุ่มตวัอยา่ง 350 รายการวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการหาค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าสถิติ 

Chi-Square และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและ t-test ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ีผูช้ี้เพื่อน าไปใช้ใน

ธุรกิจของตนผูส่ื้อเพื่อน าไปใช้ในธุรกิจของตนส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างเพิ่มเม่ือเห็นว่าส่วนท่ีมีอยู่

จวนจะหมดซ้ือเพื่อน าไปจ าหน่ายท่ีร้านและมีร้านประจ าส าหรับซ้ือสินคา้เกือบทั้งหมดซ้ือสินคา้จากร้าน

ซีเมนตไ์ทยโฮมมาร์ท ไดแ้ก่ ร้านทวีพาณิชยพ์ูนส่วนใหญ่ตดัสินใจดว้ยตนเองขณะท่ีป้ายผา้หนา้ร้านเป็นส่ือ

ท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้มากกว่าสัปดาห์ละ 1 คร้ังสินคา้ท่ีซ้ือส่วนใหญ่

เป็นสินคา้ ประเภทปูนซีเมนต์กระเบ้ืองปูพื้น / บุผนังเคร่ืองเหล็กและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ทัว่ไป ใช้เวลาซ้ือ

ประมาณ 30 นาที โดยให้ทางร้านจดัสินคา้ให้ตามรายการนั้นส่วนมากซ้ือสินคา้คร้ังละไม่เกิน 50,000 บาท 

และเห็นว่าซ้ือสินคา้จากร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทไดค้รบทุกชนิดและตามจ านวนท่ีตอ้งการนิยมเลือกซ้ือ

สินคา้ในวนัจนัทร์เวลา 08.00-11.00 น. มากท่ีสุด นอกจากน้ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการสั่งซ้ือสินคา้จาก

ร้านซีเมนตไ์ทยโฮมมาร์ทช่องทางอินเทอร์เน็ต 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล เพื่อส ารวจความตอ้งการการเลือกซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ี ออนไลน์ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยเสนอผล

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย กลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ของรายใหญ่และรายยอ่ย กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และส่วนราชการ 



 

                กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ แบ่งไดต้ามน้ี คือ  

                 1. กลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม                 จ านวน        11       ราย          

                 2. กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของรายใหญ่และรายยอ่ย         จ านวน       23      ราย              

                 3. กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล         จ านวน         2      ราย 

                 4. กลุ่มธุรกิจโรงแรม                      จ านวน         3      ราย   

                 5. ส่วนราชการ                         จ านวน         4      ราย 

     6. อ่ืนๆ (รับเหมาประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่ก่อสร้าง)                         จ านวน        7     ราย 

      รวม                          จ านวน      50    ราย      

การเลือกกลุ่มตัวอย่างของผูว้ิจัย ใช้หลักการคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling 

random) โดยคดัเลือกจากผูบ้ริหารในหน่วยงาน และฝ่ายจดัซ้ือในหน่วยงานหรือแผนกอ่ืนๆ เก่ียวขอ้งกับ

หนา้ท่ีโดยตรงของกลุ่มตวัอยา่ง. 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบสอบถามส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งคือบุคลากรในกลุ่ม

ธุรกิจ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้งรายใหญ่และรายย่อย กลุ่มธุรกิจ

โรงแรม กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และส่วนราชการ 

การวิจยัเชิงปริมาณ 

 แบบสอบถามส าหรับบุคลากรในกลุ่มธุรกิจ มีดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ประเภทกลุ่มธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ และจ านวนบุคลากนในองคก์ร 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมความต้องการและการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ี ได้แก่ 

พฤติกรรมในการใชอุ้ปกรณ์เซฟต้ีในแต่ละประเภท ในองค์กรนั้นใช้อุปกรณ์ประเภทใดในขณะปฏิบติังาน 

ในองค์กรนั้นใช้อุปกรณ์เซฟต้ีประเภทใดมากท่ีสุด ช่วงราคา ช่วงเวลาและสถานท่ีท่ีมีความต้องการซ้ือ

อุปกรณ์เซฟต้ี และสาเหตุการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ี 



 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามด้านกลยุทธ์ทางการตลาด (7P) ท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ี 

ออนไลน์ ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานท่ี (Place) ดา้นการส่งเสริมการขาย 

(Promotion) ด้านบุคลากร (People) ดา้นกระบวนการในการให้บริการ (Process) และดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ  (Physical Evidence) 

ผลการวจิัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจยัเร่ือง “การศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจ

จ าหน่ายอุปกรณ์ Safety Online ร้าน KK Safety ” ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลตวัอย่างท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้ านวน 50 

ชุด โดยแจกแบบสอบถามการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 50 ชุด ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้มาท าการ

วิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของตารางประกอบ

ค าอธิบายความเรียงไว ้ดงัต่อไปน้ีกลุ่มธุรกิจท่ีใชส้วมใส่อุปกรณ์เซฟต้ีในการปฏิบติังาน โดยกลุ่มธุรกิจส่วน

ใหญใ่ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัศีรษะ เช่น หมวกเซฟต้ี สั่งซ้ือหนา้กากกนัฝุ่ น/สารเคมีบ่อยท่ีสุด ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังอยู่ท่ี 

1,000-5,000 บาท งบระยะเวลาซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ีอยู่ท่ี 3 เดือนคร้ัง  มีการสั่งซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ี จากธุรกิจขาย

ปลีก (ไทวสัดุ,Global, Hardware house) เน่ืองจากปริมาณและวิธีการช าระเงิน ตอ้งการสินคา้ไดม้าตรฐาน มี

ใบ อย. ราคาคุ ้มค่าเม่ือเทียบกับผูข้ายรายอ่ืน มีการจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วและถูกต้อง มีการรับประกัน 

นโยบายการคืนสินคา้ พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้มีความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกคา้ 

และระบบการสั่งสินคา้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ยอดขายประมาณการใน 1 ปี ยอดขายจากหมวกเซฟต้ี 86,691.60 

บาท ท่ีอุดหู/ครอบหู 90,976.50 บาท แว่นตาเซฟต้ี 90,578 บาท ถุงมือเซฟต้ี 102,225.60 บาท รองเทา้เซฟต้ี 

152,915 บาท เข็มขัดเซฟต้ี 146,779.60 บาท หน้ากากกันฝุ่ น/สารเคมี 376,947 บาท ชุดกันฝุ่ น/กันสาร 

566,352 รวมยอดขาย 1,631,465.40 บาท  การด าเนินงานของธุรกิจในด้านพฤติกรรมองค์การ ได้แก่ 

โครงสร้างของธุรกิจ การสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน และผลปฏิบติัการ ดา้นการเงินธุรกิจไดแ้ก่เงินลงทุนอยู่

ท่ี 500,000 บาท ซ่ึงพยากรณ์ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จะอยู่ท่ี 100%  จุดคุ ้มทุนอยู่ท่ี 2 ปี 7 เดือน 

ดา้นการปฏิบติัการเน้นถึงดา้นการผลิตและบริการ และการวางแผนการตลาดของการด าเนินการทางธุรกิจ

จ าหน่ายอุปกรณ์เซฟต้ี ออนไลน์ไดท้ าการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ง

ภายในและภายนอก SWOT Analysis และการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ

ของธุรกิจ วตัถุประสงคแ์ละก าหนดเป้ าหมายของธุรกิจ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องธุรกิจ   

 



 

สรุปผลการศึกษา อภิปราย  
จากการศึกษาเร่ือง“การศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ Safety 

Online ร้าน KK Safety ” ผูค้น้ควา้น าสรุปผลการศึกษามาอภิปรายไดด้งัน้ี จากการศึกษาความตอ้งการและ

พฤติกรรมการเลือกซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ีทางออนไลน์ ของธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์เซฟต้ี ออนไลน์ ร้าน KK 

Safety พบว่า กลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ เช่น หมวกเซฟต้ี และสั่งซ้ือหน้ากากกันฝุ่ น/

สารเคมีบ่อยท่ีสุด มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังอยู่ท่ี 1,000-5,000 บาท โดยซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ี 3 เดือน/คร้ัง  ส่วนใหญ่

สั่งซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ีจากธุรกิจขายปลีก (ไทวสัดุ,Global, Hardware house) และตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากปริมาณ

และวิธีการช าระเงิน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ศรีศกัด์ิ ด านิล(2548) ท่ีศึกษาปัจจยัด้านการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของผูรั้บเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์. 

ไดพ้บว่าส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสร็จจากร้านคา้ วสัดุก่อสร้างค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง

คือ 1,001-5,000 บาท เน่ืองจากซ้ือไปใช้งานทนัทีไม่ มีการซ้ือไปเก็บไว ้และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

สุรียไ์พโรจน์ธีระรัต (2545 ท่ีศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูซ้ื้อในการเลือกซ้ือ สินคา้วสัดุก่อสร้าง

ของร้านซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ทในจังหวดัล าพูน. ได้พบว่าซ้ือคร้ังละไม่เกิน 5,000 บาท จากการระดับ

ความเห็นของกลุ่มธุรกิจเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ สินคา้ไดม้าตรฐาน มีใบ อย. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ราคา ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ ราคาคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัผูข้ายรายอ่ืน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ จดัส่งสินคา้ไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมาก พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากสุด คือ มีการรับประกนั นโยบายการคืนสินคา้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัสินคา้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ มีความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกคา้ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ   อยู่ในระดบัมาก พบว่า ขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ ระบบการสั่งสินคา้ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน  โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรุโณทยั ปัญญา

(2562) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นสังคมออนไลน์

(เฟสบุ๊ก)ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ในมหาวิทยาลยัเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือในทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก



 

ท่ีสุด ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ และปัจจยัดา้นการใหบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1 

 
ข้อเสนอแนะ 

 

1. เน่ืองดว้ยระยะเวลาของการศึกษาน้ีอยู่ในช่วงโควิดท่ีตอ้งมีการเวน้ระยะห่าง จึงมีความจ าเป็นท่ี
ตอ้งใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ การกรอกขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง อาจมีความคลาดเคล่ือน ส่งผลให้
ผลการวิจยัน้ีอาจแตกต่างหากเป็นกรณีท่ีเก็บแบบสอบถามดว้ยตวัเอง 

2. การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
อุปกรณ์เซฟต้ี ซ่ึงไม่ไดศึ้กษาตวัแปรอ่ืน เช่น กระบวนการตดัสินใจ และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ท่ีอาจมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เซฟต้ี  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงทศันคติของกลุ่มธุรกิจ และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีต่อการซ้ือ 

เพื่อน าผลท่ีไดม้าใชใ้นการวางแผนการตลาดใหค้รอบคลุมไดม้ากท่ีสุด 
2.การศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตการการวิจยั เน่ืองจากในแต่ละพื้นท่ีอาจมีพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั เพื่อน าผลมาใชว้างแผนให้ครอบคลุมพื้นท่ีในการจดัจ าหน่าย
อุปกรณ์เซฟต้ีใหก้บักลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ 
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