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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าของลูกค้าบริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของลูกค้าบริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด และเพื่อ
เปรี ยบเทียบระดับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของลูกค้าบริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด จาแนกตาม
ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ประชากรในการศึ ก ษาเป็ นลู ก ค้า บริ ษ ทั นิ ค กี้ แฟบบริ ค จ ากัด เก็ บ ข้อมู ล
ระหว่างเดื อนมกราคม 2559- เดือน มีนาคม 2559 จานวน 75 คนแบ่งเป็ นชายจานวน 20 คน หญิง
จานวน 55 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นลูกค้า บริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด คานวณขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่ และมอร์ แกน ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่าง
จานวน 67 คน แบ่งตามสัดส่ วนได้ ชาย จานวน 19 คน หญิง 48 คน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ
น้อยกว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.85 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.85 รองลงมามี
อายุอยูร่ ะหว่าง 30 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.36 และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อย
ละ 11.94 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 49.25 รองลงมาเป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 41.79 และ
เป็ นหม้า ย/หย่ า ร้ า ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8.96 จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.75
รองลงมาจบการศึก ษาระดับ ต่ ากว่าปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.86 และน้อยที่ สุด จบการศึ กษา
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 22.39 และส่ วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป คิด
เป็ นร้อยละ 52.24 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 25,001 - 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.85
และน้อยที่สุดมีรายได้นอ้ ยกว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.46
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ ยการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าของลู กค้าบริ ษทั นิ คกี้
แฟบบริ ค จากัด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้านราคาเป็ น
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้ามากกว่าด้านอื่นโดยเฉพาะเรื่ องราคาสามารถต่อรองได้
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รองลงมาคือด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยเฉพาะเรื่ องการให้ส่วนลดเมื่อซื้ อในปริ มาณมาก ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์โดยเฉพาะเรื่ องความคงทนของผ้าม่าน และน้อยที่สุดคือด้านการจัดจาหน่ายโดยเฉพาะ
เรื่ องที่ต้ งั ร้ านค้าสะดวกต่อการใช้บริ การ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ นค้าของลูกค้าบริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด ด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็ นผ้าม่านให้เลื อกหลากหลายเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือความคงทนของผ้าม่าน
ส่ วนเรื่ องผ้าม่านมีหลากหลายสี สันกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ นค้าในด้านนี้ นอ้ ยกว่าประเด็นอื่น ส่ วนด้านราคา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นราคาสามารถต่อรองได้เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ นค้าด้านราคามากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือราคาเท่ากันหรื อใกล้เคียงกับร้านค้าอื่น ๆ ส่ วน
เรื่ องราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพของผ้าม่านกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อสิ นค้าในด้านนี้ น้อยกว่าประเด็นอื่น สาหรับด้านการจัดจาหน่ ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นการจัดแสดงผ้าม่านเด่นชัด สะดุดตาเป็ นปั จจัย
ที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าด้า นการจัดจาหน่ า ยมากกว่าประเด็นอื่ น ๆ รองลงมาคื อ
สถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ และการแยกชนิ ด ประเภทของผ้าม่านอย่างชัดเจน ส่ วนเรื่ องที่ต้ งั
ร้านค้าสะดวกต่อการใช้บริ การกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ในด้านนี้ น้อยกว่าประเด็นอื่น และสาหรับด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นการให้ส่วนลดเมื่อซื้ อในปริ มาณมากเป็ นปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือ
พนักงานขายแนะนาสิ นค้าที่กาลังได้รับความนิ ยม ส่ วนเรื่ องพนักงานขายบริ การด้วยความสุ ภาพ
พูดจาไพเราะกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าในด้านนี้ นอ้ ยกว่า
ประเด็นอื่น ส าหรับ การทดสอบสมมติฐานอภิ ปรายได้ว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มี เพศต่า งกันส่ ง ต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า ผ้า ม่ านแตกต่า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 เฉพาะด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ นค้าผ้า ม่านแตกต่างกัน อย่า งมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านราคา และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า
ผ้าม่า นแตกต่า งกัน อย่า งมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านราคา
สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่างกัน
อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด และกลุ่ ม
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ตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ดา้ นผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด ต้อง
จัดหาผ้าม่านให้เลื อกหลากหลาย ผ้าม่านมีการออกแบบทันสมัยตามแฟชัน่ ผ้าม่านมีหลากหลาย
สี สัน ผ้าม่านแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกัน ความคงทนของผ้าม่าน ส่ วนราคา ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด ต้องมีนโยบายในการกาหนดราคาที่เหมาะสมกับคุ ณภาพของผ้าม่าน ราคา
สามารถต่อรองได้ ราคาเท่ากันหรื อใกล้เคียงกับร้านค้าอื่น ๆ และแสดงราคาของสิ นค้าอย่างชัดเจน
สาหรับการจัดจาหน่ าย ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด ต้องมีการจัดหาวัตถุดิบ การ
วางแผนการผลิต การเลือกผลิตสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า การขนส่ ง การคลังสิ นค้า
และการเลือกช่องทางการจัดจาหน่าย และสาหรับการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิ คกี้
แฟบบริ ค จากัด ต้องมีการอบรมพนักงานขายให้บริ การด้วยความสุ ภาพ พูดจาไพเราะ พนักงานขาย
มีความรู ้ เกี่ ยวกับผ้าม่าน พนักงานขายแนะนาสิ นค้าที่กาลังได้รับความนิ ยม ให้ส่วนลดเมื่ อซื้ อใน
ปริ มาณมาก แนะนาวิธีการดูแลรักษาผ้าม่าน มีบริ การรับเปลี่ยน – คืนผ้าม่าน มีป้ายชื่ อร้านชัดเจน
มองเห็นได้ง่าย

ภูมหิ ลัง
ปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอตั ราการเจริ ญเติบโตมากขึ้น อันได้แก่ การ
เพิ่มขึ้นของประชากร (Population Growth) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (Technological
Advancement) และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Economic Development) เป็ นต้น ส่ งผลให้สภาพ
ความเป็ นอยู่ข องประชาชนดี ข้ ึ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ คือ บ้านส่ งผลให้มีการสร้ างบ้านใหม่ หรื อ
คอนโดมิเนี ยมที่สร้ างขึ้นอย่างมากมายเพื่อสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคจานวนมาก รวมทั้งมีการ
ปรับปรุ งบ้านเก่าให้มีความน่าอยู่ ทันสมัยมากขึ้นจึงมีการตกแต่งภายในให้สวยงามและ ทันสมัย
ด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงผ้าม่าน และมู่ลี่ ส่ งผลให้ธุรกิจผ้าม่านเติบโตอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งการผลิต
ผ้าม่านนั้น สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในเรื่ องการตกแต่งภายใน จึงมีความ
เหมาะสมสา หรับการตกแต่งบ้านใหม่และการปรับปรุ งบ้านเก่าให้สวยงามตามความนิ ยม แต่ใน
ปั จจุ บนั เศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศประสบกับปั ญหาถดถอยส่ งผลให้การจับจ่ายใช้สอยของ
ประชาชน เจ้าของธุ รกิจ โรงงาน โรงแรม และหน่วยงานของรัฐต่างๆ น้อยลงไปด้วย จึงทาให้การ
ดาเนินการธุ รกิจผ้าม่านได้รับผลกระทบไปด้วย ผ้าม่านเป็ นหนึ่งในปั จจัยสี่ ที่จาเป็ นในการสร้างบ้าน
หรื อคอนโดมิเนี ยม ซึ่ งมีการเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วตามยุคสมัย การออกแบบผลิตภัณฑ์มี
ความหลากหลายมากขึ้น โดยส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคได้มีโอกาสเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้ามากขึ้น ราคา
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ของผลิ ตภัณฑ์มีแนวโน้มเปลี่ ยนแปลงไปตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคและอัตราการแข่งขันการ
ขายผลิตภัณฑ์ผา้ ม่านซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอตั ราการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงทั้ง
ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
จากธุ รกิจผ้าม่านที่ได้รับความนิยมในการตกแต่งบ้านหรื อคอนโดมิเนี ยม ซึ่ งนอกจากความ
สวยงามแล้วยังจะช่วยทาให้บา้ นหรื อคอนโดมิเนี ยม นั้นดูดีมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ทาให้การ
ใช้ชีวติ ประจาวันมีความสุ ขสาหรับการการพักอาศัย และมีความรู้ สึกภาคภูมิใจเกิดขึ้น จึงทาให้การ
ประกอบธุ รกิจผ้าม่านมีความนิยมมาโดยตลอดและมีการพัฒนารู ปแบบมาตามความเหมาะสมในแต่
ละสมัย เนื่ องจากการที่ธุรกิ จผ้าม่านสามารถทาได้หลากหลายรู ปแบบ จึงทาให้มีผปู้ ระกอบการ
ธุ รกิจค้าปลีก และตัวแทนจาหน่ายเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของบริ ษทั ค้าส่ งผ้าม่านตาม
ไปด้วย จากสภาพแวดล้อมทางการตลาดเกี่ยวกับผ้าม่านมีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงมากขึ้น ส่ งผล
กระทบต่อความอยูร่ อดและความเจริ ญก้าวหน้าทางธุ รกิจเป็ นอย่างมากจึงเป็ นแรงผลักดันให้ร้านค้า
ต่างๆ หันมาให้ความสนใจทาการศึกษาผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีบทบาทสาคัญใน
การกาหนดการไหลเวียนของสิ นค้า การศึกษาตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นรากฐานสาคัญต่อ
การดาเนินงานทางการตลาด ถ้าหากร้านค้าใดสามารถเข้าใจถึงส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อได้
อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่าคู่แข่ง และนาความ
ได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขันมาสู่ ร้านค้าของตน ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมการตลาด นักการตลาด
จะต้องเรี ยนรู ้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความ
ผ่อนปรนในกฎเกณฑ์ หรื อความอิสระจากกฎระเบียบมีมากขึ้น สิ่ งเหล่านี้ ก่อให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
ลูกค้าเกิ ดความคาดหวังในสิ นค้ามากขึ้นผูผ้ ลิ ตที่ มีตราสิ นค้าของตนเองเผชิ ญกับการแข่งขันอย่าง
รุ นแรง ร้านค้าปลีก ร้านค้าย่อย ได้รับผลกระทบจากร้านค้าปลีกรายใหญ่ที่มีอิทธิ พล มีเงินทุนที่
มากกว่า และมีสินค้าที่หลากหลาย และบริ ษทั ผูป้ ระกอบธุ รกิจผ้าม่าน จะมีหน้าที่ในการนาสิ นค้า
ไปสู่ กลุ่มร้านค้าที่ได้ทาการสั่งซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ โดยจะต้องดูแลให้สินค้าไม่ได้รับความเสี ยหายและ
ส่ งสิ นค้าภายในเวลาที่กาหนดเพื่อให้ร้านค้ามีสินค้าไว้เพื่อจาหน่ ายโดยครบถ้วน ดังนั้น บริ ษทั ผู้
ประกอบธุ รกิจค้าส่ งจะต้องรู ้จกั วางแผนตั้งแต่ความถูกต้องในการรับสิ นค้าจากแหล่งกาเนิ ดสิ นค้า
ความปลอดภัยในการดูแลรักษาสิ นค้าการส่ งสิ นค้าด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง การสร้างความ
พร้อมในการให้บริ การแต่ปัญหาที่ธุรกิจค้าส่ งสิ นค้ามักพบ คือ การแข่งขันกันสู งของบริ ษทั ค้าส่ ง มี
การขยายตัวโดยการเพิ่มจานวนรถ คน และทรัพยากรอื่น ๆ ที่
จากที่กล่าวมาข้างต้นผูศ้ ึกษาจึงต้องการทราบถึ งปั จจัยที่สาคัญส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อผ้าม่าน 4 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ว่าแต่มีปัจจัย
ใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อของลูกค้าในธุ รกิจค้าส่ งผ้าม่าน บริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด
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ว่าเป็ นอย่างไร เพื่อให้ทางบริ ษทั สามารถนาไปพัฒนา ปรับปรุ งสิ นค้า และบริ การให้ดีข้ ึนที่จะทาให้
สามารถรักษาลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่ ด้วยสิ นค้าที่มีคุณภาพ ทันสมัย ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม และ มี
มาตรฐาน มีการบริ การที่เข้าใจ รวดเร็ ว ตลอดเวลา ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าเป็ นอย่างดีต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของลูกค้าบริ ษทั นิคกี้ แฟบบริ ค จากัด
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อสิ นค้า ของลู ก ค้า บริ ษ ัท นิ ค กี้
แฟบบริ ค จากัด จาแนกตามปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรในการศึ ก ษาเป็ นลู กค้า บริ ษ ทั นิ ค กี้ แฟบบริ ค จากัด เก็บ ข้อมูลระหว่า งเดื อน
มกราคม 2559- เดือน มีนาคม 2559 จานวน 75 คนแบ่งเป็ นชายจานวน 20 คน หญิงจานวน 55 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นลูกค้า บริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด คานวณขนาดตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 67 คน
แบ่งตามสัดส่ วนได้ ชาย จานวน 19 คน หญิง 48 คน

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของลูกค้า
บริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด เป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราส่ วน 5 ระดับ (Rating scale) มีเกณฑ์
คะแนนการประมาณค่าดังนี้
คะแนน
5
หมายถึงความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อมากที่สุด
คะแนน
4
หมายถึงความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อมาก
คะแนน
3
หมายถึงความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อปานกลาง
คะแนน
2
หมายถึงความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้อย
คะแนน
1
หมายถึงความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้อยที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือกการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะ
เป็ น (Non-probability Sampling)
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็ จรู ป

สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิจ ัย ขอน าเสนอข้อมู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จยั โดยสรุ ป ผลการวิจ ัย ข้อมู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์พบว่าลูกค้า บริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด เป็ นเพศชาย จานวน 19 คน คิด
เป็ นร้อยละ 28.36 เป็ นเพศหญิง จานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.64 ส่ วนใหญ่มีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี
จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.85 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ
29.85 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 30 - 40 ปี จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.36 และน้อยที่สุดมีอายุ
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.94 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว จานวน 33 คน คิด
เป็ นร้อยละ 49.25 รองลงมาเป็ นโสด จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.79 และเป็ นหม้าย/หย่าร้าง
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.96 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.75
รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.86 และน้อยที่สุดจบ
การศึ ก ษาระดับ สู งกว่าปริ ญญาตรี จ านวน 15 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 22.39 และส่ วนใหญ่ มี รายได้
มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.24 รองลงมามี รายได้ต่อเดื อนอยู่
ระหว่าง 25,001 - 30,000 บาท จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.85 และน้อยที่สุดมีรายได้นอ้ ยกว่า
20,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.46
ตอนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลค่ าเฉลี่ยการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ าของลูกค้ าบริ ษัท
นิคกี้ แฟบบริค จากัด
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ ยการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของลูกค้าบริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค
จากัด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.97, S.D.= 0.242) เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าด้านราคาเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้ามากกว่าด้านอื่น (  =4.12, S.D.= 0.481)
รองลงมาคือด้านการส่ งเสริ มการตลาด (  =4.02, S.D.= 0.375) ด้านผลิตภัณฑ์ (  =4.00, S.D.=
0.493) และน้อยที่สุดคือด้านการจัดจาหน่ าย (  =3.76, S.D.= 0.338) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ค่าเฉลี่ ยการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าของลู กค้าบริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด ด้านผลิ ตภัณฑ์ โดย
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ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =4.00, S.D.= 0.493) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็น
ผ้าม่านให้เลือกหลากหลายเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าด้านผลิตภัณฑ์มากกว่า
ประเด็นอื่น ๆ (  =4.25, S.D.= 0.682) รองลงมาคือความคงทนของผ้าม่าน (  =4.22, S.D.= 0.918)
ส่ วนเรื่ องผ้าม่านมีหลากหลายสี สันกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ นค้าในด้านนี้ นอ้ ยกว่าประเด็นอื่น (  =3.73, S.D.= 0.447 ส่ วนด้านราคา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  =4.12, S.D.= 0.481) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นราคาสามารถต่อรอง
ได้เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าด้านราคามากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.85, S.D.=
0.469) รองลงมาคือราคาเท่ากันหรื อใกล้เคียงกับร้านค้าอื่น ๆ (  =4.13, S.D.= 0.952) ส่ วนเรื่ องราคา
เหมาะสมกับคุ ณภาพของผ้าม่า นกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ นค้าในด้านนี้ น้อยกว่าประเด็ นอื่ น (  =3.45, S.D.= 0.658) สาหรับด้านการจัดจาหน่ าย โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.76, S.D.= 0.338) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็น
การจัดแสดงผ้าม่านเด่นชัด สะดุ ดตาเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าด้านการจัด
จาหน่ ายมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.00, S.D.= 0.870) รองลงมาคือสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ
และการแยกชนิ ด ประเภทของผ้าม่านอย่างชัดเจน (  =3.84, S.D.= 0.881 และ S.D.= 1.053
ตามลาดับ) ส่ วนเรื่ องที่ต้ งั ร้ านค้าสะดวกต่อการใช้บริ การกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าในด้านนี้ นอ้ ยกว่าประเด็นอื่น (  =3.45, S.D.= 0.840) และสาหรับด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =4.02, S.D.= 0.375) เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นการให้ส่วนลดเมื่อซื้ อในปริ มาณมากเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.69, S.D.= 0.467) รองลงมาคือ
พนักงานขายแนะนาสิ นค้าที่กาลังได้รับความนิ ยม (  =4.31, S.D.= 0.722) ส่ วนเรื่ องพนักงานขาย
บริ การด้วยความสุ ภาพ พูดจาไพเราะกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้าในด้านนี้นอ้ ยกว่าประเด็นอื่น (  =3.40, S.D.= 0.719)
ตอนที่ 3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบปั จ จั ยส่ วนบุ ค คลที่แตกต่ า งกัน ส่ งต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ าของลูกค้ าบริษัท นิคกี้ แฟบบริค จากัด
ผลการเปรี ยบเที ย บปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า ของลู ก ค้า บริ ษทั นิ ค กี้
แฟบบริ ค จากัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด เมื่อ
พิจารณาด้านผลิตภัณฑ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ้าม่าน
แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องผ้าม่านมี การ
ออกแบบทันสมัยตามแฟชัน่ ผ้าม่านมีหลากหลายสี สัน ผ้าม่านแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกัน และ

8
ความคงทนของผ้าม่าน ด้านราคาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ผ้าม่านแตกต่า งกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องราคา
สามารถต่อรองได้ และราคาเท่ากันหรื อใกล้เคียงกับร้ านค้าอื่น ๆ ด้านการจัดจาหน่ายพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่างกัน อย่างมี นยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ไม่แตกต่างในทุก ๆ ประเด็นคาถาม ด้านการส่ งเสริ มการตลาดพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีเพศต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องพนักงานขายมีความรู ้เกี่ยวกับผ้าม่าน พนักงานขายแนะนาสิ นค้า
ที่กาลังได้รับความนิยม ให้ส่วนลดเมื่อซื้ อในปริ มาณมาก และมีป้ายชื่อร้านชัดเจน มองเห็นได้ง่าย
ผลการเปรี ยบเที ย บปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า ของลู ก ค้า บริ ษทั นิ ค กี้
แฟบบริ ค จากัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีสถานภาพสมรสต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 เฉพาะด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันส่ งต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด

อภิปรายผล
จากการวิ จ ัย อภิ ป รายได้ว่า ค่ า เฉลี่ ย การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ของลู ก ค้า บริ ษ ัท นิ ค กี้
แฟบบริ ค จากัด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้านราคาเป็ น
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้ามากกว่าด้านอื่นโดยเฉพาะเรื่ องราคาสามารถต่อรองได้
รองลงมาคือด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยเฉพาะเรื่ องการให้ส่วนลดเมื่อซื้ อในปริ มาณมาก ด้าน
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเรื่ องความคงทนของผ้าม่าน และน้อยที่สุดคือด้านการจัดจาหน่ายโดยเฉพาะ
เรื่ องที่ต้ งั ร้ านค้าสะดวกต่อการใช้บริ การ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ นค้าของลูกค้าบริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด ด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็ นผ้าม่านให้เลื อกหลากหลายเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าด้านผลิ ตภัณฑ์มากกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคื อความคงทนของผ้าม่าน
ส่ วนเรื่ องผ้าม่านมีหลากหลายสี สันกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ นค้าในด้านนี้ นอ้ ยกว่าประเด็นอื่น ส่ วนด้านราคา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
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ประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นราคาสามารถต่อรองได้เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ นค้าด้านราคามากกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือราคาเท่ากันหรื อใกล้เคียงกับร้านค้าอื่น ๆ ส่ วน
เรื่ องราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพของผ้าม่านกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อสิ นค้าในด้านนี้ น้อยกว่าประเด็นอื่น สาหรับด้านการจัดจาหน่ ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นการจัดแสดงผ้าม่านเด่นชัด สะดุดตาเป็ นปั จจัย
ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ สิ นค้า ด้า นการจัดจาหน่ า ยมากกว่า ประเด็ นอื่ น ๆ รองลงมาคื อ
สถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ และการแยกชนิ ด ประเภทของผ้าม่านอย่างชัดเจน ส่ วนเรื่ องที่ต้ งั
ร้านค้าสะดวกต่อการใช้บริ การกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ในด้านนี้ น้อยกว่าประเด็นอื่น และสาหรับด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นการให้ส่วนลดเมื่อซื้ อในปริ มาณมากเป็ นปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือ
พนักงานขายแนะนาสิ นค้าที่กาลังได้รับความนิ ยม ส่ วนเรื่ องพนักงานขายบริ การด้วยความสุ ภาพ
พูดจาไพเราะกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าในด้านนี้ นอ้ ยกว่า
ประเด็นอื่น
จากการเปรี ยบเทียบอภิปรายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ นค้าผ้าม่านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด เมื่อพิจารณาด้านผลิ ตภัณฑ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะประเด็นคาถาม
เรื่ องผ้าม่านมีการออกแบบทันสมัยตามแฟชัน่ ผ้าม่านมีหลากหลายสี สัน ผ้าม่านแต่ละยี่ห้อมีความ
แตกต่ า งกัน และความคงทนของผ้า ม่า น ด้านราคาพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มีเพศต่ างกันส่ งต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะประเด็น
คาถามเรื่ องราคาสามารถต่อรองได้ และราคาเท่ากันหรื อใกล้เคี ยงกับร้ านค้าอื่น ๆ ด้านการจัด
จาหน่ายพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่แตกต่างในทุกๆ ประเด็นคาถาม ด้านการส่ งเสริ มการตลาดพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องพนักงานขายมีความรู ้เกี่ยวกับผ้าม่าน พนักงาน
ขายแนะนาสิ นค้าที่กาลังได้รับความนิยม ให้ส่วนลดเมื่อซื้ อในปริ มาณมาก และมีป้ายชื่ อร้านชัดเจน
มองเห็นได้ง่าย
ผลการเปรี ยบเที ย บปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า ของลู ก ค้า บริ ษทั นิ ค กี้
แฟบบริ ค จากัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่าง
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กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีสถานภาพสมรสต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันส่ งต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 เฉพาะด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันส่ งต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าผ้าม่านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ข้ อเสนอแนะ
1. ผลิ ตภัณฑ์ ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั นิ ค กี้ แฟบบริ ค จากัด ต้องจัดหาผ้า ม่า นให้เลื อก
หลากหลาย ผ้าม่านมีการออกแบบทันสมัยตามแฟชัน่ ผ้าม่านมีหลากหลายสี สัน ผ้าม่านแต่ละยี่ห้อมี
ความแตกต่างกัน ความคงทนของผ้าม่าน
2. ราคา ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด ต้องมีนโยบายในการกาหนดราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพของผ้าม่าน ราคาสามารถต่อรองได้ ราคาเท่ากันหรื อใกล้เคียงกับร้านค้าอื่น ๆ
และแสดงราคาของสิ นค้าอย่างชัดเจน
3. การจัดจาหน่าย ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด ต้องมีการจัดหาวัตถุดิบ การ
วางแผนการผลิต การเลือกผลิตสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า การขนส่ ง การคลังสิ นค้า
และการเลือกช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด ต้องมีการอบรม
พนัก งานขายให้บ ริ ก ารด้วยความสุ ภาพ พูดจาไพเราะ พนัก งานขายมี ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ ผ้า ม่ า น
พนักงานขายแนะนาสิ นค้าที่กาลังได้รับความนิ ยม ให้ส่วนลดเมื่อซื้ อในปริ มาณมาก แนะนาวิธีการ
ดูแลรักษาผ้าม่าน มีบริ การรับเปลี่ยน – คืนผ้าม่าน มีป้ายชื่อร้านชัดเจน มองเห็นได้ง่าย
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึ กษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าของลู กค้าบริ ษทั นิ คกี้ แฟบบริ ค จากัด
ควรมีการเก็บข้อมูลที่เป็ นขนาดตัวอย่างให้มากกว่านี้ โดยขยายระยะเวลาในการเก็บข้อมูลให้นาน
มากขึ้น
2. ควรศึ ก ษาเรื่ อ งความคาดหวัง ของลู ก ค้า ที่ มี ต่ อ สิ น ค้า และบริ ก ารของบริ ษ ัท นิ ค กี้
แฟบบริ ค จากัด
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งปั ญ หาและอุ ป สรรคในการท างานของพนัก งานบริ ษ ัท นิ ค กี้
แฟบบริ ค จากัด

