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บทคดัย่อ 

 
งานวิจยัครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจยัที่มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกัน

อนัตรายสว่นบุคคลส าหรบัพนกังานในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต ์จงัหวดัชลบุร ีกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้
คือ ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ จงัหวดัชลบุรี จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติที่ใช ้             
ในการวเิคราะหข์อ้มูลคอื ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติิทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานคอื 
การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
1. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาด อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจาก              

มากไปน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดบั 

2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับพนักงาน              
ในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต ์ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก อยู่ในระดบัมาก  

3. ผู้บริโภคที่มี อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการท างานหลังจากจบการศึกษา และ             
ต าแหน่งงาน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานในโรงงานผลติ
ชิน้สว่นรถยนตด์า้นการประเมนิผลทางเลอืก แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

4. ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน               
การส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน              
ในโรงงานผลติชิ้นส่วนรถยนต์ จงัหวดัชลบุรี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์เป็นไป          
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด  การตดัสนิใจซือ้ อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลส าหรบัพนกังาน 
 
_________________________ 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to study factors related to the buying decisions of employees 
on personal protective equipment for automotive parts manufacturers in Cholburi Province. The sample 
in this research consisted of four hundred people who made decisions on buying personal protective 
equipment for automotive parts manufacturers in the Cholburi province. It was conducted by 
questionnaires, which were used as a tool to collect the data. The statistics for data analysis included 
percentage, mean and standard deviation. The statistics for hypothesis testing was a t-test, One way 
analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient. 

The results were analysed, as follows: 
1. Most consumers rated the important level in terms of the marketing mix, which were at high 

levels in all aspects. The most important factors were product, place, price and promotion, respectively. 
2. Most consumers gave the most significance to buying decisions on personal protective 

equipment for automotive parts manufacturers at high level. 
3. Consumers with different ages, marital status, working experience and working position had 

different buying decisions on personal protective equipment for automotive parts manufacturers in terms 
of the evaluation of alternatives at a statistically significant level of 0.01.  

4. The marketing mix in the aspects of product, price, place and promotion had a relationship 
with buying decisions on personal protective equipment for automotive parts manufacturers in the 
Cholburi province in terms of the evaluation of alternatives at a statistically significant level of 0.01. Their 
relationship was in the same direction at a moderate level. 
 
Keywords:  Marketing Mix, Buying Decisions, Personal Protective Equipment  
 
บทน า 

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมีพัฒนาการต่อเนื่องกว่า 50 ปี และมีความสามารถ           
ด้านการผลิตสูงสุดในอาเซียน โดยเฉพาะภายหลังรัฐบาลประกาศนโยบายเปิดเสรียานยนต์ในปี 2534                   
ยอดจ าหน่ายยานยนต์ในประเทศและการประกอบรถยนต์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทัง้ในด้านการผลติ การตลาด                 
การจา้งงาน การพฒันาเทคโนโลย ีและความเชื่อมโยงต่ออุตสาหกรรมต่อเน่ืองอื่นๆ รวมทัง้การลงทุนในประเทศ 
ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตของผู้ผลิตยานยนต์ทัว่โลก และเป็นฐานการผลิตรถยนต์ปิกอัพและ
รถจกัรยานยนตอ์นัดบัตน้ๆ ของโลก  

ประเทศไทยมกีารส่งออกรถยนต์ส าเรจ็รูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจกัรยานยนต ์
ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ ในปี 2558 มูลค่า 8.92 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี  2557 ร้อยละ 6.88 
นอกจากนี้ ไทยยงัมีเป้าหมายในการผลิตรถยนต์ให้ได้ถึง 3 ล้านคนั ในปี 2560 และมีวิสยัทศัน์อุตสาหกรรม            
ยานยนต์ ปี 2564 ทีต่้องการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยใหม้คีวามเป็นเลศิไม่เพยีงแต่ในระดบัอาเซยีน  
แต่ต้องก้าวไปสู่ระดบัโลกด้วยการผลติรถยนต์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ซึ่งโรงงานผลติรถยนต์ในประเทศไทยส่วนมากจะรวมตัวอยู่ในเขต
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อุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และจงัหวดัใกล้เคยีง เช่น อยุธยา สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีระยอง เป็นต้น               
(สเุนตรตรา จนัทบุร.ี 2559: ออนไลน์) 

เพื่อรองรับก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง                  
ทีผู่ป้ระกอบการควรจะต้องใหค้วามส าคญักบับุคลากรผู้ปฏบิตังิาน รวมทัง้สิง่แวดลอ้ม เครื่องมอื เครื่องจกัร หรอื
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน และสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงเสมอคือ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพราะใน
อุตสาหกรรมการผลิต ล้วนมีความเสี่ยงเกิดอนัตรายหรอืเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบตัิงาน ซึ่งหากการป้องกัน                
ไม่รดักุมเพียงพออาจก่อให้เกดิความเสยีหายทัง้ผู้ปฏบิตัิงาน วตัถุดิบและเครื่องจกัรในการผลติ ได้ ซึ่งอุบตัิเหตุ 
สว่นใหญ่มกัเกดิขึน้จากการใชเ้ครื่องจกัรโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์หรอือาจเกดิจากความประมาทของผูป้ฏบิตังิานเอง 
นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมในการท างาน ก็อาจก่อให้เกิดอนัตรายได้ หากสิง่เหล่านัน้มีความบกพร่องและ             
ผดิจากมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้  

เมื่อความปลอดภยัเป็นหวัใจส าคญัของการปฏบิตังิาน ดงันัน้พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมจงึจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ที่ใช้ในการ
ปฏบิตัิงานในแต่ละส่วนงาน ซึง่ปัจจุบนัมกีารสนับสนุนจากหน่วยงานรฐับาลร่วมกนัรณรงค์ให้สถานประกอบการ
ทุกแห่งใหค้วามส าคญักบัการสวมใส่อุปกรณ์เหล่านี้ โดยอุปกรณ์ต้องมคีุณภาพและไดผ้่านการรบัรองมาตราฐาน
จากสถาบนัที่ให้การยอมรบั ซึ่งมาตรฐานดงักล่าวต้องเป็นไปตามประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  
เรื่องการก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล (ลงวนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2554) 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment (PPE) คืออุปกรณ์ส าหรับ
ผูป้ฏบิตังิานสวมใสข่ณะท างาน เพื่อป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้อนัเนื่องมาจากสภาพและสิง่แวดลอ้มการท างาน 
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล เป็นวธิกีารหนึ่งในหลายวธิกีารป้องกนัอนัตรายจากการท างานทีห่ลายๆ 
บรษิทันิยมเลอืกใชเ้ป็นมาตรการลดความเสีย่ง เพราะท าไดง้่ายและรวดเรว็กว่าวธิกีารอื่นๆ ทีต่อ้งใชร้ะยะเวลานาน
และงบระมาณทีส่งูกว่า  

จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล นัน้มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท รวมทัง้อุตสาหกรรมยานยนต์ก็เช่นกัน ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคญัในการเลอืกซื้อและเลอืกใช้ อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ทีม่คีุณภาพและมคีวามเหมาะสมกบั
ลักษณะงานให้มากที่สุด รวมทัง้การให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในลักษณะงาน                  
ที่ต้องปฏิบัติ สภาพแวดล้อมที่ท างาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล อย่างถูกต้องและถูกวิธี 
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ (NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd. 2559: ออนไลน์) 

จากที่กล่าวมาขา้งต้น ท าให้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลติชิน้ส่วนรถยนต์ จงัหวดัชลบุร ีเนื่องจากจงัหวดัชลบุร ี
จดัว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ส าคญัของประเทศไทย มีนิคมอุตสาหกรรมถึง 7 แห่ง และมโีรงงานผลติชิ้นส่วน
รถยนต์อยู่เป็นจ านวนมากถึง 289 แห่ง ซึ่งผลการวจิยันี้จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด                
ให้เหมาะสมกบัลกัษณะของอุตสาหกรรม และความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด หรอืเพื่อเป็นแนวทาง               
ในการศกึษาคน้ควา้ส าหรบัผูท้ีส่นใจทัว่ไปไดใ้ชป้ระโยชน์ในการศกึษาคน้ควา้ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั         

1. เพื่อศึกษาการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลิต
ชิน้ส่วนรถยนต์ จงัหวดัชลบุร ีจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษาสงูสดุ ประสบการณ์ในการท างานหลงัจากจบการศกึษา และต าแหน่งงาน 
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2. เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด ที่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ส าหรบัพนกังาน ในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต ์จงัหวดัชลบุร ี
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด 
ประสบการณ์ในการท างานหลงัจากจบการศกึษา และต าแหน่งงาน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายสว่นบุคคลส าหรบัพนกังาน ในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต ์แตกต่างกนั 
 2.  ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และ            
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน 
ในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต ์จงัหวดัชลบุร ี
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 204-207)               
กล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิหรอืรายได ้การศกึษา และ
อายุงาน ปัจจยัส่วนบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Personal factors influrencing consumer)  
การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะสว่นบุคคลของคนในดา้นต่างๆ  

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด Kotler (1997: 92-94) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย ผลติกณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งหมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้  ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกัน              
เพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย และสง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้   

 

แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541: 130) กล่าวว่า กระบวนการตดัสนิใจ
ของผูบ้รโิภค เป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค โดยมกีระบวนการในการตดัสนิใจซื้อ 5 ขัน้ตอน 
คอื การรบัรูปั้ญหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ โดยการ
วจิยัครัง้นี้จะท าการศกึษาและทดสอบเพยีง 1 ขัน้ตอนคอื การประเมนิผลทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ส าหรบัพนกังาน ในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต ์จงัหวดัชลบุร ีโดยไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูท้ีม่อี านาจในการตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต์ จงัหวดัชลบุร ี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้
ผู้วจิยัจงึใช้การก าหนดขนาดตวัอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตวัอย่างส าหรบักรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร               
ทีแ่น่นอน (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541: 222-223) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมใหม้คีวามคลาดเคลื่อนได ้5% 
จากสตูรผูว้จิยัไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 คน โดยเพิม่จ านวนตวัอย่างอกี 15 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายตามที่
ก าหนด เพื่อท าการศึกษาและแจกแบบสอบถามให้แก่ ผู้ที่มอี านาจในการตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย            
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ส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานในโรงงานผลติชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีที่ตัง้อยู่ในบรเิวณนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุรี 
จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ 1. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุร ี2. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบุร ี  

ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสดัส่วน (Stratified Random Sampling) โดยเลอืกเก็บตัวอย่าง
จากผู้ที่มีอ านาจในการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลติชิ้นส่วน
รถยนต์ ที่มีที่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่เลือกไว้ในขัน้ตอนที่ 1 ซึ่งเลอืกเก็บตามสดัส่วนจ านวนโรงงานผลิต
ชิน้สว่นรถยนตข์องทัง้ 2 นิคม จนครบจ านวน 400 ชุด โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
 

ตาราง 1 การเกบ็ตวัอย่างตามสดัสว่นจ านวนโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต์ 
 

สถานท่ีเกบ็แบบสอบถาม 
จ านวนโรงงานผลิต

ช้ินส่วนรถยนต ์(โรงงาน) 
สดัส่วนคิดเป็น
เปอรเ์ซน็ต ์(%) 

จ านวนตวัอย่าง 
ท่ีเกบ็ (ตวัอยา่ง) 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุร ี 220 85 340 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบุร ี 39 15 60 

รวม   400 
 
ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจากผู้ที่มี

อ านาจในการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์               
ทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ตอนที ่1 และ 2 จนครบ 400 ชุด  

 
ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
1. ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพโสด                 

มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรี มตี าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภยั และมปีระสบการณ์ในการท างาน
หลงัจากจบการศกึษาน้อยกว่า 5 ปี  

2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาด อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจาก            
มากไปน้อย ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.15 4.10 4.06 และ 4.04 ตามล าดบั 

3. ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับพนักงาน                
ในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต ์ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 

 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการท างานหลงัจากจบการศึกษา และต าแหน่งงาน แตกต่างกนั มีการ
ตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลส าหรบัพนกังาน ในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนตแ์ตกต่างกนั  

สมมติฐานข้อที่ 1.1 พบว่า ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนัมกีารตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย            
ส่วนบุคคลส าหรับพนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  จังหวัดชลบุรี ด้านการประเมินผลทางเลือก               
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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สมมติฐานขอ้ที่ 1.2 พบว่า ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มกีารตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 
ส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  ด้านการประเมินผลทางเลือกแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่1.3 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายสว่นบุคคลส าหรบัพนกังานในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต์ดา้นการประเมนิผลทางเลอืกแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานขอ้ที่ 1.4 พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุด แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  จงัหวดัชลบุรี ด้านการประเมินผล
ทางเลอืกไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

สมมตฐิานขอ้ที ่1.5 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานหลงัจากจบการศกึษา แตกต่างกนั 
มีการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ด้านการ
ประเมนิผลทางเลอืกแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

สมมติฐานข้อที่ 1.6 พบว่า ผู้บรโิภคที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มกีารตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายสว่นบุคคลส าหรบัพนกังานในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต์ดา้นการประเมนิผลทางเลอืกแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ส าหรบัพนกังาน ในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต ์จงัหวดัชลบุร ี 

สมมตฐิานขอ้ที ่2.1 พบว่า สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี  ด้านการ
ประเมนิผลทางเลอืก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธ์
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  

สมมติฐานขอ้ที่ 2.2 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี  ด้านการ
ประเมนิผลทางเลอืก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธ์
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  

สมมตฐิานขอ้ที ่2.3 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บั
การตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลติชิน้ส่วนรถยนต์ จงัหวดัชลบุรี 
ด้านการประเมินผลทางเลือก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  

สมมติฐานข้อที่ 2.4 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบั 
การตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลติชิน้ส่วนรถยนต์ จงัหวดัชลบุรี 
ด้านการประเมินผลทางเลือก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษาสงูสดุ ประสบการณ์ในการท างานหลงัจากจบการศกึษา และต าแหน่งงาน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลส าหรบัพนกังาน ในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนตแ์ตกต่างกนั พบว่า 

ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน            
ในโรงงานผลติชิน้ส่วนรถยนต์ จงัหวดัชลบุร ีด้านการประเมนิผลทางเลอืก ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ทัง้เพศชายและเพศหญิง             
ต่างก็ให้ความส าคัญต่อสุขภาพ และความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งปัจจุบันทัง้ เพศชายและหญิงส่วนใหญ่              
กม็คีวามสามารถในการปฏบิตังิานที่ไม่แตกต่างกนั ประกอบกบัในการจดัซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ส าหรบัพนักงานจะถูกก าหนดด้วยข้อบงัคบัของโรงงานและขอ้กฏหมายที่เกี่ยวขอ้ง เช่นตามกฏหมายเกี่ยวกบั
ความปลอดภัยที่ก าหนดไว้ จงึท าให้แม้ว่าผู้บรโิภคจะมีเพศที่แตกต่างกนั ก็มีการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานในโรงงานผลติชิ้นส่วนรถยนต์ ด้านการประเมนิผลทางเลอืกไม่แตกต่างกนั             
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ สุภาภรณ์ พลนิกร (2548: 86) ที่ว่าชายและหญิงในปัจจุบนัส่วนใหญ่มคีวามสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ในระดับใกล้เคียงกัน และท าให้มีการบริโภคสินค้าหรือการบริการที่คล้ายคลึงกันด้วย  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรชัญา ไชยอิ่นค า (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย              
สว่นบุคคล ผลการวจิยัพบว่าเพศทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อปัจจยัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 

ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน            
ในโรงงานผลติชิ้นส่วนรถยนต์ ดา้นการประเมนิผลทางเลอืกแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01  
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มีอายุ 30 – 39 ปี มกีารตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย      
ส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ด้านการประเมินผลทางเลือกมากที่สุด เนื่องจาก 
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 30 – 39 ปี จดัว่าเป็นกลุ่มทีก่ าลงัสรา้งครอบครวั แต่งงาน มคีรอบครวั ท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้หนัมา
ใส่ใจครอบครวัและบุคคลรอบข้างมากขึน้ และมกัใส่ใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้น จึ งส่งผลท าให้
ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้มกีารประเมนิทางเลอืกหลายๆ ทางในการตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล เพื่อใหไ้ด้
อุปกรณ์ทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ และมคีุณภาพมากทีสุ่ด เพื่อป้องกนัอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ในระหว่างการปฏบิตังิาน
ส าหรบัพนักงาน จึงส่งผลท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับ
พนักงานในโรงงานผลติชิน้ส่วนรถยนต์ ดา้นการประเมนิผลทางเลอืกมากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎขีอง  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า บุคคลทีม่อีายุแตกต่างกนัจะมคีวามตอ้งการในสนิคา้และ
บรกิารทีแ่ตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น กลุ่มผู้ที่มอีายุสงูขึน้จะสนใจสนิค้าเกีย่วกบัสุขภาพและความปลอดภยั เป็นต้น 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรุชยั ชยัขวญังาม (2552) ศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการยอมรบัอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลของพนกังาน บรษิทั อเมรกินั บวิเตอร ์จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า อายุมคีวามสมัพนัธต่์อ
การยอมรบัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ 

ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล
ส าหรบัพนกังานในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต์ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด  มกีารตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนั
อันตรายส่วนบุคคลส าหรับพนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  ด้านการประเมินผลทางเลือกมากที่สุด 
เนื่องจาก ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสดมักมีเวลาและมีความเป็นอิสระในการด าเนินชีวิตมากกว่าผู้บริโภคที่มี
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สถานภาพสมรสเนื่องจากผู้ที่มสีถานภาพสมรสอาจต้องแบ่งเวลาส าหรบัดูแลครอบครัว จงึส่งผลท าให้ผู้บรโิภค            
ทีม่สีถานภาพโสดมเีวลาในการท างานเตม็ที ่มกีารอุทศิเวลาใหก้บัการท างาน ท าให้มเีวลาในการศกึษาหาขอ้มูล 
หารายละเอยีด มเีวลาในการดูหน้างานจรงิ ที่ใช้เป็นข้อมูลส าหรบัการประเมนิผลทางเลอืก ในการตดัสนิใจซื้อ
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลมากกว่าผู้บรโิภคกลุ่มอื่นๆ จึงส่งผลท าให้ผู้บรโิภคกลุ่มนี้มกีารตดัสนิใจซื้อ
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานในโรงงานผลติชิน้ส่วนรถยนต์ ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก
มากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชฎาภรณ์ ชวลี (2556) ศึกษาเรื่อง ส่วนผสมทาง
การตลาดและแรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้ของผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั
พบว่า ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อรองเท้าแตกต่างกัน           
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ส าหรบัพนักงานในโรงงานผลติชิน้ส่วนรถยนต์ จงัหวดัชลบุร ีดา้นการประเมนิผลทางเลอืก ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เน่ืองจาก ในการซือ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน โดยส่วนใหญ่ผู้บรโิภคมกัจะจดัซือ้ตามขอ้ก าหนดและกฏหมายที่เกีย่วขอ้ง และอาจ
ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงงานเป็นหลกั จึงท าให้แม้ว่าผู้บรโิภคจะมีระดบัการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน                
กม็กีารตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานในโรงงานผลติชิ้นส่วนรถยนต์  ด้านการ
ประเมนิผลทางเลอืกไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรชัญา ไชยอิน่ค า (2556) ศกึษาเรื่องปัจจยัต่อ
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ผลการวจิยัพบว่าระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อปัจจยัการใช้
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 

ผู้บริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการท างานหลงัจากจบการศึกษาแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อ
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานในโรงงานผลติชิ้นส่วนรถยนต์ด้านการประเมนิผลทางเลอืก 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  โดยผู้บริโภคที่มี
ประสบการณ์ในการท างานหลงัจากจบการศกึษา 11 - 15 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล
ส าหรบัพนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ด้านการประเมินผลทางเลอืกมากที่สุด เนื่องจาก ผู้บรโิภคที่มี
ประสบการณ์ในการท างานหลงัจากจบการศึกษา 11-15 ปี จดัว่าเป็นผู้บรโิภคที่มีประสบการณ์ในการท างาน             
ที่ค่อนขา้งสูง และเมื่อผู้บรโิภคท างานในองค์กรนัน้เป็นระยะเวลานานๆ กจ็ะท าให้มีความรู้สกึผูกพนักบัองค์กร            
ท าใหม้คีวามตัง้ใจในการท างานมากขึน้ และท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และมปีระสบการณ์ในการ
ประเมินผลทางเลือกในการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานมากกว่าผู้บริโภค            
กลุ่มอื่นๆ แต่ส าหรบัผูบ้รโิภคทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานตัง้แต่ 16 ปีขึน้ไป ทีถ่งึแมว้่าจะมปีระสบการณ์ในการ
ท างานที่สูงกว่า แต่จากการศกึษาครัง้นี้พบว่าผู้บรโิภคที่มปีระสบการณ์ในการท างานตัง้แต่ 16 ปีขึ้นไป ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มตี าแหน่งงานเป็นหวัหน้างานหรอืหวัหน้าแผนก ท าให้ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้อาจมกีารค านึงถึง
ดา้นต้นทุนหรอืค่าใชจ้่ายของบรษิทัเป็นหลกั และผู้บรโิภคกลุ่มนี้มกัมหีน้าทีท่ี่ต้องดูแลงานดา้นอื่นอกีมาก ท าให้  
ไม่ค่อยมเีวลา จงึสง่ผลท าใหผู้บ้รโิภคทีม่ปีระสบการณ์ตัง้แต่ 16 ปีขึน้ไป มกีารประเมนิผลทางเลอืกในการตดัสนิใจ
ซือ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานน้อยกว่าผูบ้รโิภคที่มปีระสบการณ์ในการท างานหลงัจาก 
จบการศึกษา 11-15 ปี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) กล่าวว่าอายุงาน 
(Experience) เมื่อบุคคลประกอบอาชีพในองค์การหนึ่ งเป็นระยะเวลานานๆ  บุคคลนัน้จะเกิดความผูกพนักับ
หน่วยงาน และยอมรบัสภาพความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์ระเบยีบแบบแผนที่ ใช้ปฏบิตัิอยู่ ประสบการณ์ในอดตีเป็น
บทบาทที่ส าคญัในการตดัสนิใจ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรชยั ชยัขวญังาม (2552) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มี
ความสมัพันธ์ต่อการยอมรบัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลของพนักงาน บรษิัท อเมรกินั บิวเตอร์ จ ากดั 
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ผลการวจิยัพบว่า ประสบการณ์ในการท างานมคีวามสมัพนัธ์ต่อการยอมรบัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 

ผู้บริโภคท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบั
พนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้านการประเมินผลทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคที่มตี าแหน่งพนักงานหรอืพนักงานฝ่ายผลติ มกีาร
ตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลส าหรบัพนกังานในโรงงานผลติชิน้ส่วนรถยนต์ ดา้นการประเมนิผล
ทางเลอืก มากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคที่มตี าแหน่งพนักงานหรอืพนักงานฝ่ายผลติ เป็นกลุ่มที่มีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลโดยตรง คือมีการใช้เอง ท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเข้าใจถึงความต้องการและรู้ว่า
ผลติภณัฑ์แบบไหนที่เหมาะสมกบัลกัษณะงานมากที่สุด ผู้บรโิภคกลุ่มนี้จงึมกัมกีารประเมนิผลทางเลอืกในการ
ตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานในโรงงานผลติชิ้นส่วนรถยนต์ มากกว่าผูบ้รโิภค
กลุ่มอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อทิธพิล บุญเดช (2557) ศกึษาเรื่อง ความรูค้วามเขา้ใจ และพฤติกรรม 
การก าหนดการใชอุ้ปกรณ์นิรภยัสว่นบุคคลของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ผลการวจิยัพบว่า พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการก าหนดการใช้
อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลด้านรู้จกัและคุ้นเคยการใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (เวลาต่อปี) แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ส าหรบัพนกังาน ในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต ์จงัหวดัชลบุร ี

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กบัการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลติชิ้นส่วนรถยนต์ จงัหวดัชลบุรี ด้านการประเมนิผลทางเลอืก 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ ย่อมต้องการอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบั
พนักงานในโรงงานทีม่คีุณภาพ เหมาะสมกบัลกัษณะงานของพนักงาน และสามารถตอบสนองความต้องการและ
ความพงึพอใจมากที่สุดด้วยกนัทัง้นัน้ โดยพบว่าในการตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบั
พนักงาน ในโรงงานผลติชิ้นส่วนรถยนต์ ในจงัหวดัชลบุร ีพบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่มกัค านึงถึง อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคล ต้องได้รบัการตรวจสอบและรบัรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น EN, ANSI, JIS, มอก. 
และถูกต้องตรงตามที่กฏหมายก าหนดไว้ คุณภาพของวสัดุหรือวตัถุดิบที่ใช้ในการผลติ รวมทัง้ความทนทาน            
อายุการใช้งาน และประสิทธิภาพในการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และควรใช้งานง่าย              
ไม่ซบัซ้อน  ผลิตภัณฑ์มีการออกแบบที่สวยงาม ทนัสมยั มีความหลากหลายเช่นหลายสหีลายแบบและหลาย
ขนาดใหเ้ลอืกตามความเหมาะสมกบัลกัษณะงานและผูส้วมใส่ น ้าหนกัเบาสวมใสส่บาย ผลติภณัฑม์กีารรบัประกนั
สามารถเปลีย่นหรอืซ่อมแซมใหภ้ายในเวลาทีก่ าหนด การบ ารุงรกัษาและอะไหล่หาซือ้ง่าย รวมทัง้ความมชีื่อเสยีง
และความน่าเชื่อถือของตราสนิคา้ ซึ่งเมื่อผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์นี้ 
มากขึน้ กจ็ะสง่ผลท าใหผู้บ้รโิภคมีการประเมนิผลทางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของ คอทเลอร์ (Kotler. 1997) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ที่น าเสนอต่อตลาดเพื่อความสนใจ 
ความอยากได ้การใชห้รอืการบรโิภคทีส่ามารถตอบสนองความต้องการหรอืความจ าเป็น การตดัสนิใจในลกัษณะ
ของ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจะไดร้บัอทิธพิลจากพฤติกรรมของผูบ้รโิภค และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อคัรพลณ์ 
อุตบวัวงศ ์(2560) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานของผูช้ายวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อ
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รองเท้าท างานของผู้ชายวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จงัหวดัชลบุรี ด้านการประเมนิผลทางเลอืก อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
ในระดบัปานกลาง เนื่องจากราคาจดัว่าเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการตดัสนิใจซือ้และแสดงถงึคุณค่าของสนิค้า 
ดงันัน้การตัง้ราคาให้มคีวามเหมาะสมกบัสนิค้าและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กจ็ะท าให้ผูบ้รโิภคเลง็เหน็ถงึคุณค่าทีจ่ะ
ได้รบัและเกิดการตัดสนิใจซื้อในที่สุด โดยพบว่าในการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบั
พนกังาน ในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต์ ในจงัหวดัชลบุร ีพบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกัค านึงถงึ ความเหมาะสมของ
ราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพสนิค้า ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัคู่แข่งขนั ส่วนลดที่ได้จากการซื้อสนิค้า            
ในปริมาณมากขึ้นหรอืจากการช าระค่าสนิค้าภายในระยะเวลาที่ก าหนด วิธกีารช าระเงนิและระยะเวลาในการ           
ช าระเงนิ เช่น เงนิสดหรอืเครดติ และ ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัตราสนิค้า เป็นต้น นอกจากนี้ระดบั
ราคาของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานอาจมีหลายระดับราคาตามคุณภาพ 
คุณสมบตัพิเิศษเพิม่เตมิ ตามตราสนิคา้และบรษิทัผูผ้ลติ เช่น 3M, Honny well เป็นตราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง หรอืเป็น
ผลิตภัณฑ์น าเข้ามาจ าหน่ายจากต่างประเทศ เช่นผลิตภัณฑ์ที่น าเข้ามาจากยุโรป และอเมรกิา มักจะมีราคา           
แพงกว่าผลติภณัฑท์ีน่ าเขา้จากประเทศจนีหรอืผลติในประเทศไทย ซึง่เมื่อผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นราคาน้ีมากขึน้ กจ็ะสง่ผลท าใหผู้บ้รโิภคมกีารประเมนิผลทางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้ดว้ย 
ซึง่ผู้บรโิภคมกัจะพจิารณาจากขอ้มูลทางดา้นราคาทีไ่ด้รวบรวมไวแ้ละจะประเมนิทางเลอืกให้เกดิความพงึพอใจ
สงูสุด ก่อนตดัสนิใจซือ้ ซึง่สอดคลอ้งทฤษฎขีอง คอทเลอร ์(Kotler. 1997) กล่าวว่า คุณค่าผลติภณัฑใ์นรูปตวัเงนิ 
ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ผลติภณัฑก์บัราคาผลติภณัฑ์
นัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนัน้ผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องค านึงถึง  คุณค่าที่ร ับรู ้
(Perceived value) ในสายตาของลกูคา้ ซึง่ตอ้งพจิารณาว่าการยอมรบัของลูกคา้ในคุณค่าของผลติภณัฑว์่าสงูกว่า
ราคาผลติภณัฑน์ัน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อคัรพลณ์ อุตบวัวงศ ์(2560) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจซือ้รองเท้าท างานของผู้ชายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานของผูช้ายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จงัหวดัชลบุรี  ด้านการประเมินผล
ทางเลอืก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไป           
ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง เนื่องจากช่องทางในการจดัจ าหน่ายนัน้มีความส าคญัและจ าเป็นส าหรบั
ผู้บรโิภคเป็นอย่างมาก ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ดจีะต้องเขา้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่วยกระตุ้นท าให้เกิด            
การตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น โดยพบว่าในการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน             
ในโรงงานผลติชิน้สว่นรถยนต ์ในจงัหวดัชลบุร ีพบว่าผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มกัค านึงถงึ ความถูกตอ้งและความรวดเรว็
ในการจดัส่งสนิค้า การมบีรกิารจดัส่งสนิค้าถึงที่ท างานหรอืโรงงาน การมชีนิดและปรมิาณสนิค้าที่เพียงพอ ต่อ 
ความตอ้งการ (สนิคา้ไม่ขาดสต๊อก) การเดนิทางไปยงัสถานทีจ่ดัจ าหน่ายมคีวามสะดวก และการมชี่องทางการจดั
จ าหน่ายทางอื่นร่วมดว้ย เช่นทางอนิเทอรเ์นต ซึง่ในปัจจุบนั ช่องทางการจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่น
บุคคลส าหรบัพนักงานในโรงงานผลติชิน้ส่วนรถยนต์ มอียู่หลากหลายช่องทางเช่น การจดัจ าหน่ายแบบขายตรง 
คอืพนักงานน าเสนอผลติภัณฑ์ที่โรงงานโดยตรง มกีารจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่าย บางบรษิัทอาจมหีน้าร้าน
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ส าหรบัวางจ าหน่ายผลติภณัฑ์ มกีารจ าหน่ายผ่านทางอนิเทอรเ์นต ผ่าน Website ของบรษิทัเอง เป็นต้น ซึง่เมื่อ
ผู้บริโภคให้ความส าคญักับส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายนี้มากขึ้น ก็จะส่งผลท าให้
ผูบ้รโิภคมกีารประเมนิผลทางเลอืกในการตดัสนิใจซื้อเพิม่ขึน้ดว้ย ซึ่งผูบ้รโิภคมกัจะพจิารณาจากขอ้มูลทางดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ได้รวบรวมไว้และจะประเมินทางเลือกให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ก่อนตัดสนิใจซื้อ           
ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ อรสิา ส ารอง (2551) กล่าวว่าการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง การเลอืกช่องทาง            
การจัดจ าหน่ายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ่านจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค และการกระจายผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึง                      
การด าเนินการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความ                
พงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภค ซึง่การกระจายผลติภณัฑจ์ะเกีย่วขอ้งกบัการขนสง่ การเกบ็รกัษา การจดัการสนิคา้คงคลงั 
การบรรจุภณัฑ ์การน าส่งผลติภณัฑ์ และการด าเนินค าสัง่ซือ้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อคัรพลณ์ อุตบวัวงศ ์
(2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรองเท้าท างานของผู้ชายวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์กบั           
การตดัสนิใจซือ้รองเทา้ท างานของผูช้ายวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสนิใจซือ้ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จงัหวดัชลบุรี ด้านการประเมินผล
ทางเลอืก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไป             
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง เนื่องจากการส่งเสรมิการตลาดมีวตัถุประสงค์เพื่อจูงใจ และโน้มน้าวใจ
ผูบ้รโิภคใหเ้กดิการรบัรู ้เกดิความสนใจ เกดิความต้องการ และน าไปสู่การตดัสนิใจซือ้ในที่สุด โดยพบว่าในการ
ตดัสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานในโรงงานผลติชิ้นส่วนรถยนต์ ในจงัหวดัชลบุร ี
พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่มกัค านึงถึง พนักงานขายสามารถให้ความรู ้ตอบขอ้สงสยัและแนะน าเกี่ยวกบัสนิค้าได ้              
มตีวัอย่างสนิคา้ใหผู้บ้รโิภคทดลองสวมใส่หรอืทดลองใชง้านจรงิ มบีรกิารหลงัการขายเช่นบรกิารซ่อมแซมสนิค้า            
ทีช่ ารุดเสยีหาย มกีารส่งเสรมิการขาย (Promotion) เช่น ลด แลก แจก แถม  มกีารส่งจดหมายตรงหรอืแคตตา
ลอ็ครายการสนิค้าไปยงัผู้บรโิภค และมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านทางสื่อต่างๆ เช่น นิตยสารสิง่พมิพ์และ             
สื่อออนไลน์ เป็นต้น ซึง่จะเหน็ไดว้่าการส่งเสรมิการตลาดเหล่านี้ ลว้นเป็นสิง่ที่ส าคญัและมผีลต่อการตัดสนิใจซื้อ
ของผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก ประกอบกบัในปัจจุบนัมกีารแขง่ขนัทางการตลาดทีส่งูขึน้ ซึง่หากผูป้ระกอบการมกีาร
จดัการส่งเสรมิการตลาดที่ตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภค กจ็ะเป็นการกระตุ้นท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจ
ซื้อได้ง่ายและมากขึน้ จึงส่งผลท าให้เมื่อผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดน้ีมากขึน้ กจ็ะส่งผลท าใหผู้บ้รโิภคมีการประเมนิผลทางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่ผูบ้รโิภค
มกัจะพิจารณาจากข้อมูลทางด้านการส่งเสริมการตลาดที่ได้รวบรวมไว้และจะประเมินทางเลือกให้เกิดความ            
พึงพอใจสูงสุด ก่อนตัดสนิใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องทฤษฎีของ อรสิา ส ารอง (2551) กล่าวว่า การส่งเสรมิการตลาด 
หมายถงึ การสือ่สารเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ราคา ภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์และบรษิทัเจา้ของผลติภณัฑ ์จากผูผ้ลติ
หรอืผู้จดัจ าหน่ายไปยงัผู้บรโิภคโดยใชช้่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อจูงใจให้ผูบ้รโิภค
เกดิความสนใจในผลติภณัฑ์ เกดิความต้องการและตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ทีเ่สนอ  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
เพญ็ชสิาขธ ์บุญยเกยีรตวิฒันา (2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนัการโจรกรรม
รถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการ  
ตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนัการโจรกรรมรถยนต์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์
ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลที่ได้จากศกึษาครัง้นี้มาใช้ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และควรให้

ความส าคัญกลับผู้บริโภคกลุ่มนี้  และเพื่อก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้ากลุ่มนี้                
เกิดการรบัรู้ เกิดความต้องการ และน าไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด รวมทัง้ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม โดยจากการศึกษาครัง้นี้พบว่า ผู้บรโิภคที่มีการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานในโรงงานผลติชิ้นส่วนรถยนต์ด้านการประเมนิผลทางเลอืกมากที่สุด ได้แก่
ผู้บรโิภคที่มีอายุ 30-39 ปี มสีถานภาพโสด มีประสบการณ์ในการท างานหลงัจากจบการศึกษา 11-15 ปี และ             
มตี าแหน่งพนกังานหรอืพนกังานฝ่ายผลติ 

 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด เรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านการ

สง่เสรมิการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นราคา โดยในแต่ละดา้นมรีายละเอยีดดงันี้  
ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกบัการส่งเสรมิการตลาดเพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้เกิดการรบัรู ้              

เกิดความต้องการซื้อ และน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสนิค้าที่เสนอขาย เช่น ควรมีตัวอย่างให้ผู้บริโภคน าไปให้
พนักงานไดท้ดลองสวมใส่หรอืทดลองใชง้านจรงิ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจในการตดัสนิใจซือ้เพิม่ขึน้ ควรมี
บรกิารหลงัการขายและการรบัประกนัสนิค้าสามารถเปลีย่นสนิคา้หรอืซ่อมแซมได้ภายในเวลาทีก่ าหนด รวมทัง้
ควรเน้นการฝึกอบรมพนักงานขายใหม้คีวามรูแ้ละสามารถตอบขอ้สงสยัหรอืแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค
ไดอ้ย่างถูกต้อง พนักงานขายควรมมีนุษยสมัพนัธ ์อธัยาศยัทีด่ใีนการให้บรกิาร นอกจากนี้ควรมกีารจดัหลกัสตูร
ฝึกอบรมใหค้วามรูท้างดา้นความปลอดภยัส าหรบัผูบ้รโิภครวมทัง้พนักงานในโรงงาน เพื่อใหผู้บ้รโิภคมคีวามรูแ้ละ
เข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และหันมาให้ความส าคัญกับ                
ความปลอดภยัในการท างานมากขึน้ และผูป้ระกอบการควรจดัให้มกีารโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านทางสื่อต่างๆ 
ตามความเหมาะสมของสนิค้าและกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สินค้าและตราสินค้าเป็นที่รู้จกัมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ผู้ประกอบการควรมีการจัดการส่งเสริมการขาย (Sales) ร่วมด้วย เช่น การลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูด                  
ใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจซือ้มากยิง่ขึน้ โดยจากการศกึษาครัง้นี้พบว่าถ้าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัสว่นประสม
ทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาดมากขึ้น จะท าให้มีการตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ส าหรับพนักงาน ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ด้านการประเมินผลทางเลือก เพิ่มขึ้นใน             
ระดบัปานกลาง 

 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ผูป้ระกอบการควรเน้นเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่ายให้เหมาะสมกบัสนิค้าและกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย 

เช่นการใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางสื่ออินเตอร์เน็ต online ต่างๆ ทาง Website และควรมีการอัพเดท             
รายการสินค้าที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด และผู้ประกอบการควรมีการสร้ างระบบอัตโนมัติทางเวปไซต์ส าหรับ               
การสัง่ซื้อโดยตรงจากผู้บริโภค โดยผู้บริโภคสามารถสร้าง Account เป็นของตัวเองได้และสามารถสอบถาม
รายละเอียดจากพนักงานขายได้โดยตรง ซึ่งข้อมูลทัง้หมดจะถูกเกบ็ไว้ใน Account ของผู้บรโิภค วิธีนี้จะช่วย              
ลดขัน้ตอนในการสัง่ซื้อ และช่วยให้ผู้บริโภคมีความสะดวก และมีความรวดเร็วในการสัง่ซื้อมากขึ้น ส าหรบั                  
ช่องทางการขายตรงโดยการให้พนักงานน าเสนอสนิค้าที่โรงงาน พนักงานขายควรได้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบั
สนิค้าและวธิีการใช้งานเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ถูกต้องและสามารถตอบข้อสงสยัของ           
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ลกูคา้ได ้นอกจากนี้ ผูป้ระกอบการควรมรีะบบการจดัการเกีย่วกบัการบรกิารจดัสง่สนิคา้ไปยงัทีท่ างานหรอืโรงงาน 
ตามความต้องการของผูบ้รโิภคได้อย่างรวดเรว็ และถูกต้องมากทีสุ่ด และผูป้ระกอบการควรมกีารบรหิารจดัการ
สนิค้าคงคลงัในแต่ละช่องทางการจดัจ าหน่ายให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บรโิภค               
เพื่อลดความเสีย่งของสนิคา้ขาดสต๊อก เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ป้ระกอบการสญูเสยีโอกาสในการขาย และป้องกนัไม่ให้
ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าของคู่แข่งทดแทน  โดยจากการศึกษาครัง้นี้พบว่า ถ้าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ                
สว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากขึน้ จะท าใหม้กีารตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลติชิ้นส่วนรถยนต์ จงัหวดัชลบุรี ด้านการประเมนิผลทางเลอืก เพิม่ขึน้            
ในระดบัปานกลาง 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์
ผู้ประกอบการควรรกัษามาตรฐานของผลติภัณฑ์ให้ดีอยู่เสมอ อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

(PPE) ควรได้รบัการตรวจสอบและรบัรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น EN, ANSI, JIS, มอก.  และตรงตาม           
ทีก่ฏหมายก าหนด  วสัดุหรอืวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล (PPE) ควรมคีุณภาพทีด่ ี
มีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และวัตถุดิบหรือวัสดุที่น ามาใช้ ควรเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม และอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ควรมปีระสทิธิภาพในการใช้งานมากที่สุด ควรใช้งานง่าย               
ไม่ซบัซอ้น สนิคา้ควรมกีารบ ารุงรกัษาและหาซือ้อะไหล่ไดง้่าย และควรมคีวามหลากหลายเช่นหลายสหีลายแบบ 
หลายขนาดให้เลอืกตามความเหมาะสมกบัลกัษณะงานและผู้สวมใส่ สนิค้าควรมนี ้าหนักเบาสวมใส่สบาย และ              
ควรมกีารออกแบบที่สวยงามทนัสมยั และเนื่องจากสนิค้าประเภทอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส่วนใหญ่            
จะเป็นสนิค้าน าเขา้มาจากต่างประเทศ เพราะฉะนัน้ผู้ประกอบการควรมกีารตรวจสอบสนิค้าที่น าเขา้มาก่อนส่ง
ให้กบัผู้บริโภค เพื่อให้มัน่ใจว่าสนิค้ามีคุณภาพตรงตามสเปคที่ก าหนดไว้ โดยการตรวจสอบจากพนักงานที่มี
ความรู้และจะต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกบัเรื่องการตรวจสอบมาเป็นอย่างดี  โดยจากการศึกษาครัง้นี้พบว่า               
ถา้ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์มากขึน้ จะท าใหม้กีารตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จงัหวดัชลบุรี ด้านการประเมินผล
ทางเลอืก เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 
ผูป้ระกอบการควร เน้นการตัง้ราคาทีเ่หมาะสมกบัสนิคา้และกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย เช่น การตัง้ราคา

ให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่า (Perceived Value) เนื่องจากพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักจะมีการ
เปรยีบเทยีบความเหมาะสมของราคากบัความคุม้ค่าของสนิคา้นัน้ๆ ก่อนการตดัสนิใจซือ้ เช่น ความเหมาะสมของ
ราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้า ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับตราสนิค้า ความเหมาะสมของราคา               
เมื่อเทยีบกบัคู่แข่งขนั เป็นต้น ซึง่วธินีี้ผูป้ระกอบการควรตัง้ราคาสนิคา้ที่คดิว่าเหมาะสม และต้องท าให้ผูบ้รโิภค
รบัรูว้่าสนิคา้ของเราคุม้ค่าเหมาะสมกบัราคาทีต่ัง้ไวจ้รงิๆ เช่นการน าเอาจุดเด่นหรอืความพเิศษของสนิคา้มาเป็น
จุดขาย เป็นตน้ หรอืผูป้ระกอบการอาจใชว้ธิกีารตัง้ราคาแบบใหส้ว่นลด เพราะนอกจากจะท าใหล้กูคา้เกดิแรงจงูใจ
ทีจ่ะซือ้แลว้ ยงัท าใหล้กูคา้เกดิความตอ้งการทีจ่ะซือ้สนิคา้นัน้จ านวนมากขึน้อกีดว้ย เช่น การใหส้ทิธพิเิศษส าหรบั
ลูกคา้ที่ซือ้ในปรมิาณมากหรอืลูกคา้ที่ช าระค่าสนิคา้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ให้สามารถต่อรองส่วนลดได้ และ            
มวีธิใีนการช าระเงนิและระยะเวลาในการช าระเงนิไดห้ลากหลายทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของลูกคา้  โดยจาก
การศกึษาครัง้นี้พบว่า ถ้าผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามากขึน้ จะท าให้มีการ
ตัดสนิใจซื้ออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จงัหวดัชลบุรี             
ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
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