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การศึกษาวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้บริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้บริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั และเพื่อ
เปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้บริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั จ าแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล ประชากรในการศึกษาเป็นลูกค้า บริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากัด เก็บข้อมูล
ระหว่างเดือนมกราคม 2559- เดือน มีนาคม 2559 จ านวน 75 คนแบ่งเป็นชายจ านวน 20 คน หญิง
จ านวน 55 คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นลูกคา้ บริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั ค  านวณขนาด
ตวัอย่างโดยใช้สูตรของเครจซ่ีและมอร์แกน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ได้ขนาดตวัอย่าง
จ านวน 67 คน แบ่งตามสัดส่วนได ้ชาย จ านวน 19 คน หญิง 48 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ
นอ้ยกวา่ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.85 มีอายุอยูร่ะหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.85 รองลงมามี
อายอุยูร่ะหวา่ง 30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.36 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุมากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อย
ละ 11.94 กลุ่มตวัอยา่งสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 49.25 รองลงมาเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 41.79 และ
เป็นหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 8.96 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.75 
รองลงมาจบการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 26.86 และน้อยท่ีสุดจบการศึกษา
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 22.39 และส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท ข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 52.24 รองลงมามีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 25,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.85 
และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดน้อ้ยกวา่ 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.46 

ผลการวิจยัโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉล่ียการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้บริษทั นิคก้ี 
แฟบบริค จ ากดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ดา้นราคาเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้มากกวา่ดา้นอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองราคาสามารถต่อรองได ้
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รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะเร่ืองการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณมาก ดา้น
ผลิตภณัฑ์โดยเฉพาะเร่ืองความคงทนของผา้ม่าน และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการจดัจ าหน่ายโดยเฉพาะ
เร่ืองท่ีตั้งร้านคา้สะดวกต่อการใช้บริการ เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ค่าเฉล่ียการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ของลูกคา้บริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นผา้ม่านให้เลือกหลากหลายเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ์มากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือความคงทนของผา้ม่าน 
ส่วนเร่ืองผา้ม่านมีหลากหลายสีสันกลุ่มตวัอย่างเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ในดา้นน้ีนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ส่วนดา้นราคา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นราคาสามารถต่อรองไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ดา้นราคามากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือราคาเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกบัร้านคา้อ่ืน ๆ ส่วน
เร่ืองราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผา้ม่านกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ในดา้นน้ีน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ส าหรับดา้นการจดัจ าหน่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นการจดัแสดงผา้ม่านเด่นชดั สะดุดตาเป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าด้านการจดัจ าหน่ายมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือ
สถานท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ และการแยกชนิด ประเภทของผา้ม่านอยา่งชดัเจน ส่วนเร่ืองท่ีตั้ง
ร้านคา้สะดวกต่อการใชบ้ริการกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ในดา้นน้ีน้อยกว่าประเด็นอ่ืน และส าหรับดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณมากเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือ
พนกังานขายแนะน าสินคา้ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม ส่วนเร่ืองพนกังานขายบริการดว้ยความสุภาพ 
พดูจาไพเราะกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในดา้นน้ีนอ้ยกวา่
ประเด็นอ่ืน ส าหรับการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันส่งต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะด้าน
ผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าผา้ม่านแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ผา้ม่านแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะด้านผลิตภณัฑ์ และด้านราคา 
ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด และกลุ่ม
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ตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ีดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริหารของบริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั ตอ้ง
จดัหาผา้ม่านให้เลือกหลากหลาย ผา้ม่านมีการออกแบบทนัสมยัตามแฟชัน่ ผา้ม่านมีหลากหลาย
สีสัน ผา้ม่านแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกนั ความคงทนของผา้ม่าน ส่วนราคา ผูบ้ริหารของบริษทั 
นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั ตอ้งมีนโยบายในการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของผา้ม่าน ราคา
สามารถต่อรองได ้ราคาเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกบัร้านคา้อ่ืน ๆ และแสดงราคาของสินคา้อยา่งชดัเจน 
ส าหรับการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริหารของบริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั ตอ้งมีการจดัหาวตัถุดิบ การ
วางแผนการผลิต การเลือกผลิตสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ การขนส่ง การคลงัสินคา้ 
และการเลือกช่องทางการจดัจ าหน่าย และส าหรับการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริหารของบริษทั นิคก้ี 
แฟบบริค จ ากดั ตอ้งมีการอบรมพนกังานขายใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ พูดจาไพเราะ พนกังานขาย
มีความรู้เก่ียวกบัผา้ม่าน พนกังานขายแนะน าสินคา้ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม ให้ส่วนลดเม่ือซ้ือใน
ปริมาณมาก แนะน าวิธีการดูแลรักษาผา้ม่าน มีบริการรับเปล่ียน – คืนผา้ม่าน มีป้ายช่ือร้านชดัเจน 
มองเห็นไดง่้าย 
 

ภูมหิลงั 
ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอตัราการเจริญเติบโตมากข้ึน อนัไดแ้ก่ การ

เพิ่มข้ึนของประชากร (Population Growth) ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี (Technological 
Advancement) และการพฒันาทางเศรษฐกิจ (Economic Development) เป็นตน้  ส่งผลให้สภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึนหน่ึงในปัจจยัส่ี คือ บา้นส่งผลให้มีการสร้างบา้นใหม่ หรือ
คอนโดมิเนียมท่ีสร้างข้ึนอย่างมากมายเพื่อสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคจ านวนมาก รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงบา้นเก่าให้มีความน่าอยู ่ ทนัสมยัมากข้ึนจึงมีการตกแต่งภายในให้สวยงามและ ทนัสมยั
ดว้ยวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงผา้ม่าน และมู่ล่ี ส่งผลใหธุ้รกิจผา้ม่านเติบโตอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงการผลิต
ผา้ม่านนั้น สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเร่ืองการตกแต่งภายใน จึงมีความ
เหมาะสมสา หรับการตกแต่งบา้นใหม่และการปรับปรุงบา้นเก่าให้สวยงามตามความนิยม แต่ใน
ปัจจุบนัเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประสบกบัปัญหาถดถอยส่งผลให้การจบัจ่ายใช้สอยของ
ประชาชน เจา้ของธุรกิจ โรงงาน โรงแรม และหน่วยงานของรัฐต่างๆ นอ้ยลงไปดว้ย จึงท าให้การ
ด าเนินการธุรกิจผา้ม่านไดรั้บผลกระทบไปดว้ย ผา้ม่านเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีจ  าเป็นในการสร้างบา้น
หรือคอนโดมิเนียม ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วตามยุคสมยั การออกแบบผลิตภณัฑ์มี
ความหลากหลายมากข้ึน โดยส่งผลให้ผูบ้ริโภคไดมี้โอกาสเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เส้ือผา้มากข้ึน ราคา
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ของผลิตภณัฑ์มีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคและอตัราการแข่งขนัการ
ขายผลิตภณัฑผ์า้ม่านซ่ึงมีลกัษณะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และมีอตัราการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงทั้ง
ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

จากธุรกิจผา้ม่านท่ีไดรั้บความนิยมในการตกแต่งบา้นหรือคอนโดมิเนียม ซ่ึงนอกจากความ
สวยงามแลว้ยงัจะช่วยท าให้บา้นหรือคอนโดมิเนียม นั้นดูดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ท าให้การ
ใชชี้วติประจ าวนัมีความสุขส าหรับการการพกัอาศยั และมีความรู้สึกภาคภูมิใจเกิดข้ึน จึงท าให้การ
ประกอบธุรกิจผา้ม่านมีความนิยมมาโดยตลอดและมีการพฒันารูปแบบมาตามความเหมาะสมในแต่
ละสมยั เน่ืองจากการท่ีธุรกิจผา้ม่านสามารถท าไดห้ลากหลายรูปแบบ จึงท าให้มีผูป้ระกอบการ
ธุรกิจคา้ปลีก และตวัแทนจ าหน่ายเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มข้ึนของบริษทัคา้ส่งผา้ม่านตาม
ไปดว้ย จากสภาพแวดลอ้มทางการตลาดเก่ียวกบัผา้ม่านมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงมากข้ึน ส่งผล
กระทบต่อความอยูร่อดและความเจริญกา้วหนา้ทางธุรกิจเป็นอยา่งมากจึงเป็นแรงผลกัดนัให้ร้านคา้
ต่างๆ หันมาให้ความสนใจท าการศึกษาผูบ้ริโภคเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากผูบ้ริโภคมีบทบาทส าคญัใน
การก าหนดการไหลเวียนของสินคา้ การศึกษาตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจึงเป็นรากฐานส าคญัต่อ
การด าเนินงานทางการตลาด ถา้หากร้านคา้ใดสามารถเขา้ใจถึงส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือได้
อย่างถูกตอ้ง ก็จะสามารถท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้กว่าคู่แข่ง และน าความ
ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัมาสู่ร้านคา้ของตน ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาด นกัการตลาด
จะตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและความ
ผอ่นปรนในกฎเกณฑ ์หรือความอิสระจากกฎระเบียบมีมากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ 
ลูกคา้เกิดความคาดหวงัในสินคา้มากข้ึนผูผ้ลิตท่ีมีตราสินคา้ของตนเองเผชิญกบัการแข่งขนัอย่าง
รุนแรง ร้านคา้ปลีก ร้านคา้ย่อย ไดรั้บผลกระทบจากร้านคา้ปลีกรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพล มีเงินทุนท่ี
มากกวา่ และมีสินคา้ท่ีหลากหลาย  และบริษทัผูป้ระกอบธุรกิจผา้ม่าน จะมีหนา้ท่ีในการน าสินคา้
ไปสู่กลุ่มร้านคา้ท่ีไดท้  าการสั่งซ้ือสินคา้ต่าง ๆ โดยจะตอ้งดูแลให้สินคา้ไม่ไดรั้บความเสียหายและ
ส่งสินคา้ภายในเวลาท่ีก าหนดเพื่อให้ร้านคา้มีสินคา้ไวเ้พื่อจ าหน่ายโดยครบถว้น ดงันั้น บริษทัผู ้
ประกอบธุรกิจคา้ส่งจะตอ้งรู้จกัวางแผนตั้งแต่ความถูกตอ้งในการรับสินคา้จากแหล่งก าเนิดสินคา้ 
ความปลอดภยัในการดูแลรักษาสินคา้การส่งสินคา้ดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง การสร้างความ
พร้อมในการใหบ้ริการแต่ปัญหาท่ีธุรกิจคา้ส่งสินคา้มกัพบ คือ การแข่งขนักนัสูงของบริษทัคา้ส่ง มี
การขยายตวัโดยการเพิ่มจ านวนรถ คน และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ี 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงตอ้งการทราบถึงปัจจยัท่ีส าคญัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือผา้ม่าน 4 ดา้น คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด วา่แต่มีปัจจยั
ใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของลูกคา้ในธุรกิจคา้ส่งผา้ม่าน บริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั 
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วา่เป็นอยา่งไร เพื่อใหท้างบริษทัสามารถน าไปพฒันา ปรับปรุงสินคา้ และบริการให้ดีข้ึนท่ีจะท าให้
สามารถรักษาลูกคา้เดิม เพิ่มลูกคา้ใหม่ ดว้ยสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ทนัสมยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม และ มี
มาตรฐาน มีการบริการท่ีเขา้ใจ รวดเร็ว ตลอดเวลา ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้เป็นอยา่งดีต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้บริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั 
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้าบริษัท นิคก้ี 

แฟบบริค จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากรในการศึกษาเป็นลูกค้า บริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั เก็บขอ้มูลระหว่างเดือน

มกราคม 2559- เดือน มีนาคม 2559 จ านวน 75 คนแบ่งเป็นชายจ านวน 20 คน หญิงจ านวน 55 คน   
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นลูกคา้ บริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั ค  านวณขนาดตวัอยา่ง

โดยใชสู้ตรของเครจซ่ีและมอร์แกน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 67 คน 
แบ่งตามสัดส่วนได ้ชาย จ านวน 19 คน หญิง 48 คน 

 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ 

บริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน 5 ระดบั (Rating scale) มีเกณฑ ์
คะแนนการประมาณค่าดงัน้ี 
  คะแนน  5 หมายถึงความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

คะแนน  4 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมาก 
คะแนน  3 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปานกลาง 
คะแนน  2 หมายถึงความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนอ้ย 
คะแนน  1 หมายถึงความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนอ้ยท่ีสุด 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเลือกการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใชค้วามน่าจะ

เป็น (Non-probability Sampling)  
2. น าขอ้มูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  

 

สรุปผลการวจิัย 
ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะห์พบวา่ลูกคา้ บริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั เป็นเพศชาย จ านวน 19 คน คิด

เป็นร้อยละ 28.36 เป็นเพศหญิง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 71.64 ส่วนใหญ่มีอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 29.85 มีอายุอยูร่ะหวา่ง 41 – 50 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.85 รองลงมามีอายอุยูร่ะหวา่ง 30 - 40 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.36 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุ
มากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.94 กลุ่มตวัอยา่งสมรสแลว้ จ  านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.25 รองลงมาเป็นโสด จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 41.79 และเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 
รองลงมาจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.86 และนอ้ยท่ีสุดจบ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.39 และส่วนใหญ่มีรายได้
มากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 52.24 รองลงมามีรายไดต่้อเดือนอยู่
ระหวา่ง 25,001 - 30,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 29.85 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดน้อ้ยกวา่ 
20,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.46 

ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้าบริษัท 
นิคกี ้แฟบบริค จ ากดั 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ค่าเฉล่ียการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้บริษทั นิคก้ี แฟบบริค 
จ ากดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.97, S.D.= 0.242)  เม่ือพิจารณารายดา้นกลุ่มตวัอยา่งเห็น
วา่ดา้นราคาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้มากกวา่ดา้นอ่ืน ( =4.12, S.D.= 0.481) 
รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาด ( =4.02, S.D.= 0.375) ดา้นผลิตภณัฑ์ ( =4.00, S.D.= 
0.493) และน้อยท่ีสุดคือด้านการจดัจ าหน่าย ( =3.76, S.D.= 0.338) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า
ค่าเฉล่ียการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้บริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั ดา้นผลิตภณัฑ์ โดย
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ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.00, S.D.= 0.493) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็น
ผา้ม่านให้เลือกหลากหลายเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ์มากกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.25, S.D.= 0.682) รองลงมาคือความคงทนของผา้ม่าน ( =4.22, S.D.= 0.918) 
ส่วนเร่ืองผา้ม่านมีหลากหลายสีสันกลุ่มตวัอย่างเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ในดา้นน้ีนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ( =3.73, S.D.= 0.447 ส่วนดา้นราคา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( =4.12, S.D.= 0.481) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นราคาสามารถต่อรอง
ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ดา้นราคามากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.85, S.D.= 
0.469) รองลงมาคือราคาเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกบัร้านคา้อ่ืน ๆ ( =4.13, S.D.= 0.952) ส่วนเร่ืองราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพของผา้ม่านกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ในด้านน้ีน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ( =3.45, S.D.= 0.658) ส าหรับด้านการจดัจ าหน่าย โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.76, S.D.= 0.338) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็น
การจดัแสดงผา้ม่านเด่นชดั สะดุดตาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ดา้นการจดั
จ าหน่ายมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.00, S.D.= 0.870) รองลงมาคือสถานท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ 
และการแยกชนิด ประเภทของผา้ม่านอย่างชดัเจน ( =3.84, S.D.= 0.881 และ S.D.= 1.053 
ตามล าดบั) ส่วนเร่ืองท่ีตั้งร้านคา้สะดวกต่อการใช้บริการกลุ่มตวัอย่างเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในดา้นน้ีนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ( =3.45, S.D.= 0.840) และส าหรับดา้น
การส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.02, S.D.= 0.375) เม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณมากเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.69, S.D.= 0.467) รองลงมาคือ
พนกังานขายแนะน าสินคา้ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม ( =4.31, S.D.= 0.722) ส่วนเร่ืองพนกังานขาย
บริการดว้ยความสุภาพ พูดจาไพเราะกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ในดา้นน้ีนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ( =3.40, S.D.= 0.719) 

ตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งต่อการ
ตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้าของลูกค้าบริษัท นิคกี ้แฟบบริค จ ากดั 

ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าของลูกคา้บริษทั นิคก้ี 
แฟบบริค จ ากดั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริมการตลาด เม่ือ
พิจารณาดา้นผลิตภณัฑ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่าน
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองผา้ม่านมีการ
ออกแบบทนัสมยัตามแฟชัน่ ผา้ม่านมีหลากหลายสีสัน ผา้ม่านแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกนั และ
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ความคงทนของผา้ม่าน ดา้นราคาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ผา้ม่านแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองราคา
สามารถต่อรองได ้และราคาเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกบัร้านคา้อ่ืน ๆ ดา้นการจดัจ าหน่ายพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ไม่แตกต่างในทุก ๆ ประเด็นค าถาม ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีเพศต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองพนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัผา้ม่าน พนกังานขายแนะน าสินคา้
ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม ใหส่้วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณมาก และมีป้ายช่ือร้านชดัเจน มองเห็นไดง่้าย 

ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าของลูกคา้บริษทั นิคก้ี 
แฟบบริค จ ากดั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เฉพาะดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้างกนัส่งต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยอภิปรายได้ว่าค่าเฉล่ียการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของลูกค้าบริษัท นิคก้ี 

แฟบบริค จ ากดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ดา้นราคาเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้มากกวา่ดา้นอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองราคาสามารถต่อรองได ้
รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะเร่ืองการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณมาก ดา้น
ผลิตภณัฑ์โดยเฉพาะเร่ืองความคงทนของผา้ม่าน และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการจดัจ าหน่ายโดยเฉพาะ
เร่ืองท่ีตั้งร้านคา้สะดวกต่อการใช้บริการ เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ค่าเฉล่ียการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ของลูกคา้บริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นผา้ม่านให้เลือกหลากหลายเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ด้านผลิตภณัฑ์มากกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือความคงทนของผา้ม่าน 
ส่วนเร่ืองผา้ม่านมีหลากหลายสีสันกลุ่มตวัอย่างเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ในดา้นน้ีนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ส่วนดา้นราคา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
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ประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นราคาสามารถต่อรองไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ดา้นราคามากกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือราคาเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกบัร้านคา้อ่ืน ๆ ส่วน
เร่ืองราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผา้ม่านกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ในดา้นน้ีน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ส าหรับดา้นการจดัจ าหน่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นการจดัแสดงผา้ม่านเด่นชดั สะดุดตาเป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าด้านการจดัจ าหน่ายมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือ
สถานท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ และการแยกชนิด ประเภทของผา้ม่านอยา่งชดัเจน ส่วนเร่ืองท่ีตั้ง
ร้านคา้สะดวกต่อการใชบ้ริการกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ในดา้นน้ีน้อยกว่าประเด็นอ่ืน และส าหรับดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณมากเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่ประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือ
พนกังานขายแนะน าสินคา้ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม ส่วนเร่ืองพนกังานขายบริการดว้ยความสุภาพ 
พดูจาไพเราะกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในดา้นน้ีนอ้ยกวา่
ประเด็นอ่ืน  

จากการเปรียบเทียบอภิปรายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ผา้ม่านแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด เม่ือพิจารณาดา้นผลิตภณัฑ์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะประเด็นค าถาม
เร่ืองผา้ม่านมีการออกแบบทนัสมยัตามแฟชัน่ ผา้ม่านมีหลากหลายสีสัน ผา้ม่านแต่ละยี่ห้อมีความ
แตกต่างกัน และความคงทนของผา้ม่าน ด้านราคาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันส่งต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะประเด็น
ค าถามเร่ืองราคาสามารถต่อรองได้ และราคาเท่ากนัหรือใกล้เคียงกบัร้านคา้อ่ืน ๆ ด้านการจดั
จ าหน่ายพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่แตกต่างในทุกๆ ประเด็นค าถาม ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองพนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัผา้ม่าน พนกังาน
ขายแนะน าสินคา้ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม ใหส่้วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณมาก และมีป้ายช่ือร้านชดัเจน 
มองเห็นไดง่้าย 

ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าของลูกคา้บริษทั นิคก้ี 
แฟบบริค จ ากดั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่าง
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กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัส่งต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เฉพาะดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้างกนัส่งต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา้ม่านแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริหารของบริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากัด ต้องจดัหาผา้ม่านให้เลือก

หลากหลาย ผา้ม่านมีการออกแบบทนัสมยัตามแฟชัน่ ผา้ม่านมีหลากหลายสีสัน ผา้ม่านแต่ละยี่ห้อมี
ความแตกต่างกนั ความคงทนของผา้ม่าน 

2. ราคา ผูบ้ริหารของบริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั ตอ้งมีนโยบายในการก าหนดราคาท่ี
เหมาะสมกบัคุณภาพของผา้ม่าน ราคาสามารถต่อรองได ้ราคาเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกบัร้านคา้อ่ืน ๆ 
และแสดงราคาของสินคา้อยา่งชดัเจน 

3. การจดัจ าหน่าย ผูบ้ริหารของบริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั ตอ้งมีการจดัหาวตัถุดิบ การ
วางแผนการผลิต การเลือกผลิตสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ การขนส่ง การคลงัสินคา้ 
และการเลือกช่องทางการจดัจ าหน่าย  

4. การส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริหารของบริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั ตอ้งมีการอบรม
พนักงานขายให้บริการด้วยความสุภาพ  พูดจาไพเราะ พนักงานขายมีความรู้เก่ียวกับผา้ม่าน 
พนกังานขายแนะน าสินคา้ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม ให้ส่วนลดเม่ือซ้ือในปริมาณมาก แนะน าวิธีการ
ดูแลรักษาผา้ม่าน มีบริการรับเปล่ียน – คืนผา้ม่าน มีป้ายช่ือร้านชดัเจน มองเห็นไดง่้าย 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้บริษทั นิคก้ี แฟบบริค จ ากดั 
ควรมีการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นขนาดตวัอยา่งให้มากกวา่น้ี โดยขยายระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลให้นาน
มากข้ึน 

2. ควรศึกษาเร่ืองความคาดหวังของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าและบริการของบริษัท นิคก้ี 
แฟบบริค จ ากดั 

3. ควรมีการศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพนักงานบริษัท นิคก้ี 
แฟบบริค จ ากดั 


