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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อทาการศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ใช้การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก (2) เพื่อทาการศึกษาปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่มี
ผลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ต กแต่ งบ้านที่ ใช้ก ารแปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุ ดิ บ หลัก (3) เพื่ อค้น หา
แนวทางในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ที่ใช้การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก
โดยมี ที่มาจากปั จจัยภายนอก อันได้แก่รายงานแนวโน้มภาคอสังหาริ มทรัพย์ที่ปรับตัวดี ข้ ึ น รวมทั้ง
ข้อมูลที่ได้จากรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาสสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในส่วนของการตลาดสาหรับการจาหน่ายในประเทศ พบว่า ปริ มาณการจาหน่ายในประเทศของ
อุตสาหกรรมเหล็ก ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (เมษายน-กันยายน 2561) มีปริ มาณการจาหน่ าย
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของเมื่อก่อน และเนื่องจากปริ มาณความต้องการสิ นค้าและ
บริ การผลิตภัณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับการตกแต่งบ้านย่อมมีแนวโน้มไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับสถานการณ์ตลาดที่ อยู่
อาศัยโดยรวม ทาให้การวิจยั นี้ยอ่ มมีความสาคัญมากขึ้นต่อผูป้ ระกอบการ ในอันที่จะเข้าถึงความต้องการที่แท้จริ ง
ของเจ้าของบ้าน เพราะจะนามาซึ่ งความสามารถในการวางแผนออกแบบสิ นค้าให้ตรงใจผูบ้ ริ โภค เพื่อแย่งชิ ง
บางส่วนจากปริ มาณความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น
บริ ษทั ไฟน์ ทเวนตี้ซิกซ์ จากัด นับเป็ นหนึ่ งในผูป้ ระกอบการซึ่ งเกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริ มทรัพย์ใน
ส่ วนอุตสาหกรรมเหล็กและเครื่ องเรื อนเช่นกัน โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากเหล็ก
โดยมีสินค้าหลักคือ เครื่ องตกแต่งที่ทาจากโลหะ ซึ่ งผลิตจากวัตถุดิบคือเหล็กแผ่นนาไปแปรรู ป โดยมีกลุ่มลูกค้า
คือผูอ้ อกแบบ ผูร้ ับเหมาและเจ้าของบ้านโดยตรง มีแนวคิดในการขยายตลาดโดยการเพิม่ ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ นค้า
ตกแต่งบ้านเป็ นส่วนประกอบหลัก และด้วยปั จจัยภายในบริ ษทั เอง ซึ่งมีความพร้อมอยูแ่ ล้วในแง่เครื่ องมือ วัตถุดิบ
แรงงานฝี มือดี ที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งทาเลที่ต้ งั ของบริ ษทั ฯ มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั ฯ มีรูปแบบที่หลากหลายและมีคุณภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี ทาให้ความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งที่ บ ริ ษ ัทฯ จาเป็ นต้องศึ กษาว่าปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ใช้การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก
ของกลุ่ ม ลู ก ค้า บริ ษ ัท ไฟน์ ทเวนตี้ ซิ ก ซ์ จากัด เพื่ อ น ามาใช้ป ระกอบในการพัฒ นาสิ น ค้า วางแผนการผลิ ต
การตลาดและการขายต่อไป
คาสาคัญ : ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นซื้อ การออกแบบดีไซน์ การแปรรู ปเหล็ก
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ABSTRACT
This study The purpose of (1) to study the demographic influence the decision to purchase home
furnishings products used for processing "Iron" is the main raw material (2) to study the factors of the
marketing mix that influence decisions. purchase home furnishings products used for processing "iron" is the
main raw material (3) for the development. Decorative Products The privatization of "Iron Man" is the main
raw material.
The source of external factors. Including reports on trends in real estate sector improved. Including
information obtained from the Economic Report Quarterly industry for the steel sector. FTI In the market for
domestic sales showed that sales volumes in the steel industry in the 2nd quarter and 3rd quarter of 2018 (AprilSeptember 2018). Sales volume increases Compared to the previous quarter and the same quarter of the past.
And because the demand for its services and products related to home decor will tend in the same direction with
the housing market as a whole. This research has made it increasingly important to entrepreneurs. In order to
reach the real needs of the homeowner. It will bring the ability to plan, design products that meet the needs of
consumers. To usurp some of the demand of the customers more.
Fine 26 Co., Ltd. is one of the operators involved in the property sector in the steel and furniture
industry. The company manufactures and sells steel processing products with the main products, which are
made from raw materials, which are manufactured from the materials of steel sheet. Contractors and the
landlord directly. There is a concept of expanding the market by adding products to product categories. Home
décor is the main ingredient and the internal factors of the company itself, which is ready in the raw material
tools. Well-used workmanship, as well as the location of the company has a convenient transportation route. In
addition, the company's products have a wide range of styles and qualities that can meet the demands of the
company's target customers as well as the demands of consumers are what the company needs to study that the
demographic factors that affect the decision to purchase home furnishings. "Steel" is the main raw material of
the customer group. Fine 26 Co., Ltd. to be used in product development. Production planning Marketing and
sales.
Keyword: Factors that affect purchasing decisions, Design, Steel processing

บทนา
ที่อยูอ่ าศัยยังคงเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ท้ งั ในอดีตและปั จจุบนั โดย
มีการดัดแปลงรู ปแบบการก่อให้เกิดความหลากหลายตามสภาพภูมิอากาศและความต้องการของผูอ้ ยูอ่ าศัย รวมถึง
ยังเป็ นเครื่ องแสดงความมัน่ คงในชีวิต ฐานะความเป็ นอยูแ่ ละความมีหน้ามีตาทางสังคมของผูเ้ ป็ นเจ้าของ จึงเกิด
เป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่อยูอ่ าศัยมากมาย
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บริ ษทั ไฟน์ ทเวนตี้ ซิ กซ์ จากัด นับเป็ นหนึ่ งในผูป้ ระกอบการซึ่ งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ อยูอ่ าศัย
เช่นกัน โดยบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก โดยมีสินค้าหลักคือ
งานศิลปะขึ้นรู ปโลหะติดผนัง โดยมีกลุ่มลุกค้าหลักทาอาชีพคือ 1) มัณฑนากร 2) พ่อค้าคนกลาง 3) ธุรกิจส่วนตัว
4)อาชีพอิสระ 5) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6) พนักงานบริ ษทั เอกชน 7) นักเรี ยน/นักศึกษา เนื่องจากบริ ษทั มีแนวคิด
ในการขยายตลาดโดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ประเภทสิ นค้าตกแต่งบ้านที่ใช้การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก ทั้งนี้
ยังต้องมีรูปลักษณ์หรื อคุณสมบัติของสิ นค้าที่มีความโดนเด่นหรื อได้รับการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคซึ่ งมีความหลากหลาย ซับซ้อนมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทาให้บริ ษทั มีความต้องการที่
จะศึ กษาว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ตกแต่งบ้านที่ ใช้การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ น
วัตถุดิบหลัก ของกลุ่มลูกค้า บริ ษทั ไฟน์ ทเวนตี้ ซิกซ์ จากัด เพื่ อน ามาใช้ป ระกอบและพัฒ นาสิ น ค้า วางแผน
การตลาดและการขายต่อไป
จึงเป็ นที่มาของการเข้าศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผูบ้ ริ โภคในด้าน ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ใช้การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก ของกลุ่มลูกค้า บริ ษทั ไฟน์ ทเวนตี้ซิกซ์
จากัด ซึ่ งผลที่ ได้จากการศึ กษาวิจยั จะถูกนามาใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบรู ปแบบผลิ ตภัณ ฑ์ เช่น สไตล์
รู ปแบบสิ นค้า ราคาที่เหมาะสม ภาพลักษณของสถานที่จดั จาหน่าย คุณภาพความคงทนของสิ นค้า ที่เข้าถึงความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย และลดความเสี่ ยงของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อทาการศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ใช้
การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก
2) เพื่อทาการศึกษาปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ใช้การแปร
รู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก
3) เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ที่ใช้การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก
การทบทวนวรรณกรรม
การศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ตกแต่งบ้านที่ ใช้การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ น
วัตถุดิบหลัก ได้นาแนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็ นกรอบความคิดในการวิจยั ดังนี้
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความหมายของกระบวนการพฤติ กรรมผู ้บ ริ โ ภค (Process of
Behavior) หมายถึง
1 พฤติกกรมเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีสาเหตุทาให้เกิด (Behavior is caused) การที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งออกมาจะต้องมีสาเหตุที่ทาให้เกิดและสิ่ งที่เป็ นสาเหตุก็คือ ความต้องการที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์
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2 พฤติกรรมเกิ ดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจ (Behavior is Motivated) เมื่อคนเรามีความต้องการเกิดขึ้นแล้ว
คนเราก็จะปรารถนาที่ จะบรรลุถึงความต้องการพื้นฐานจนกลายเป็ นแรงจูงใจหรื อแรงกระตุน้ (Motivation) ให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้น
3.พฤติกรรมที่ เกิ ดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่ เป้ าหมาย (Behavior is Goal Directed) การที่ คนเราแสดงพฤติ กรรม
อะไรก็แล้วแต่ออกมานั้น ไม่ได้กระทาไปอย่างเลื่อนลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรื อไร้ทิศทาง ตรงกันข้ามกลับ
มีจุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมายที่จะทาให้บรรลุผลสาเร็ จตามความต้องการของตน
กระบวนการพฤติกรรมของคน มีลกั ษณะที่คล้าย ๆ กัน แต่รูปแบบของพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมา
ในเหตุการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ มีลกั ษณะแตกต่างกัน อาจเกิดมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทั้งปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก
ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของบุคคล ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาต่าง ๆ กัน
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคหมายถึง
1 ปั จจัยทางวัฒนธรรม (Culture Factors) เป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานที่ สุดในการกาหนดความต้องการและ
พฤติกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมเป็ นสัญลักษณ์และเป็ นสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเป็ นที่ยอมรับจากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่
อีกรุ่ นหนึ่ ง ประกอบด้วยสิ่ งที่ มีตวั ตน (Intangible Concept) เช่ น การศึ กษา ความเชื่ อ เจตคติ กฎหมาย เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั รวมถึงค่านิ ยมและพฤติกรรม ส่ วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับ ภายในสังคมใดสังคมหนึ่ ง โดยเฉพาะ
และเป็ นตัวกาหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น
ธนพร แตงขาว (2556, หน้า 12 ) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง การเลือกบนทางเลือกที่ ประกอบด้วย
ทางเลือกหลายทาง ต้องใช้เหตุผลในการพิจารณา มีเป้ าหมายที่ชดั เจนว่าการตัดสิ นใจนั้นทาเพื่อสิ่ งใด
ถวัลย์วรเทพพุฒิพงศ์ (2550, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทาง
ปฏิ บัติทางใดทางหนึ่ งจากทางเลื อกต่าง ๆ เพื่อให้บ รรลุจุดมุ่งหมายที่ ต ้องการโดยใช้ห ลักเกณฑ์บ างประการ
พิจารณาและตัดสิ นใจ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือ (พังพงา วีระโยธิน, 2560, หน้า 18-20)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่
จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่ มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสิ นค้า
และบริ การอยูเ่ สมอ โดยที่เขาจะเลือกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์ การตัดสิ นใจ จึง
เป็ นกระบวนการที่สาคัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2560 หน้า 46)
สุ ร างค์โค้วตระกู ล (2557, หน้า 58) ให้ ค วามหมายว่า ทัศ นคติ ห มายถึ ง การจู ง ใจต่ อ แนวโน้ ม เพื่ อ
ตอบสนองอย่างเจาะจงต่อสิ่ งที่เกิดขึ้น ทัศนคติคือ สภาวะที่พร้อมของบุคคลจะแสดงการกระทาออกมาไม่ว่าจะ
เป็ นในรู ปแบบของการสนับสนุนหรื อรู ปแบบของการต้อต้านต่อบุคคล สถานการณ์ สถาบัน หรื อแนวความคิด
กนกรัตน์สุขวัฒนะ (2555, หน้า 19) ได้กล่าวว่า ทัศนคติเป็ นกลุ่มองค์ประกอบที่มีความต่อเนื่ องในการ
ผสมผสานกันต่อทางสังคมในด้านวัตถุองค์ประกอบที่กล่าวนี้ รวมถึงและการประเมินค่า ความเชื่อ อารมณ์และ
ความรู ้สึก และแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ใช้การแปรรู ป “เหล็ก”เป็ นวัตถุดิบหลัก
1 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน สุธิดา ดงแสนสุข (2556) ได้ให้ความหมายว่า
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ปั จจุบนั นั้นวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งบ้านมีมากมายหลายอย่างมาก รวมทั้งโลหะ หรื อวัสดุสงั เคราะห์ต่าง
ๆ การจะเลือกวัสดุน้ นั จาเป็ นต้องเลือกให้เหมาะสมกับการตกแต่งบ้าน ซึ่ งควรจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ตาม
รู ปแบบของการตกแต่งบ้านของเจ้าของบ้าน
มงคล สรหาญ (2559) กล่าวว่า "เหล็ก" เป็ นคาที่คนไทยทัว่ ไปนิ ยมใช้เรี ยกเหมารวมกัน หมายถึง เหล็ก
(Iron) และ เหล็กกล้า (Steel) ซึ่ งในความเป็ นจริ งนั้น วัสดุท้ งั 2 อย่างนี้ ไม่เหมือนกันหลายประการ อย่างไรก็ดี
เหล็กเป็ นวัสดุพ้ืนฐานที่ สาคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ต้ งั แต่ อดี ตจนถึงปั จจุบนั และ
ต่อไปในอนาคตอีกนานแสนนาน
ธนกร นิ รันดร์ นุต (2561) ทาการศึ กษางานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องผสมผสานปั จจัยต่าง ๆ ทั้ง
รู ปแบบ (Form) ประโยชน์ใช้สอย (Function) กายวิภาคเชิงกล (Ergonomics) และอื่น ๆ ให้เข้ากับวิถีการดาเนิ น
ชี วิต แฟชั่น หรื อแนวโน้มที่ จะเกิ ดขึ้นกับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้อย่างกลมกลืนลงตัวมี ความสวยงามโดดเด่ น มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานทางการตลาด และความเป็ นไปได้ในการผลิตจานวนมาก ส่วนการให้ลาดับ
ความสาคัญของปั จจัยต่าง ๆ ขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์และความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เช่น การออกแบบเสื้ อผ้า
กระเป๋ า รองเท้าตามแฟชัน่ อาจพิจารณาที่ ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบายในการใช้ และความสวยงาม เป็ น
หลัก แต่สาหรับการออกแบบยานพาหนะ เช่น จักรยาน รถยนต์ หรื อเครื่ องบิน อาจต้องคานึงถึงปั จจัยดังกล่าวครบ
ทุกข้อหรื อมากกว่านั้น
อรรถไกร พันธุ์ดี (2555) ได้กล่าวถึง The Function Complex มาจากปั จจัยของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
นักออกแบบต้องคานึ งถึงนั่นเอง แสดงความเชื่อมโยงการออกแบบผลิตภัณฑ์ หัวใจสาคัญคือ ประโยชน์ใช้สอย
(Function) ต้องมาเป็ นสิ่ งแรก แต่ประโยชน์ใช้สอย (Function) ก็ตอ้ งอาศัยปั จจัยข้ออื่น ๆ ช่วยเสริ มความสมบูรณ์
ของหน้าที่ แค่ละข้อของตัวมันเอง โดยเริ่ มจากการมีคุณภาพ เป็ นต้นมา
ชมจันทร์ ดาวเดื อน (2556, หน้า 130) ได้กล่าวถึ ง ในด้านคุณภาพของสิ นค้าที่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ความ
สนใจ และมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบที่พึงมีประโยชน์ใช้สอย โดยภาพรวมต้องการความสะดวกสบายและการมี
คุณภาพที่ดี
ปั จจัยด้านราคาได้ถูกนามาศึกษาอยู่ในงานวิจยั จานวนมากที่ มีความเกี่ ยวข้อง จากการสรุ ปผลการวิจยั
เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน คือ การที่ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้านั้น ๆ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กซื้ อ ของตกแต่งบ้าน หรื อ เฟอร์ นิ เจอร์ ข องผูบ้ ริ โภคในระดับ ที่ สูงที่ สุด และยังรวมถึ งการที่ ราคาสิ น ค้า
เหมาะสมกับงบประมาณที่จดั เตรี ยมไว้ หรื อราคาที่ทุกอย่างที่ลูกค้าจาเป็ นต้องแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะสามารถได้ใช้
บริ การหรื อ สิ นค้านั้นได้ ราคาที่วา่ สามารถรวมไปถึงเรื่ องของเวลา ความรู ้สึกต่าง ๆ ด้วย
การที่พนักงานขายในร้านตัวแทนจาหน่ายมีความเป็ นมิตร และมีความกระตือรื อร้นในการรับลูกค้า เป็ น
ปั จจัยที่มีผลต่อการให้แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้ อของตกแต่งบ้าน หรื อ เฟอร์ นิเจอร์ มีความโมเดอร์นฟอร์ ม
(ศิวานิ ช กมลโรจน์, 2558) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พนักงานขายมีอธั ยาศัยดี มีความน่าเชื่ อถือ และ
ให้ความสาคัญใส่ใจสนใจลูกค้า รวมทั้งการที่พนักงานมีความรู ้และความสามารถให้คาแนะนาลูกค้าได้ ถือว่าเป็ น
เหตุผลสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี้ เอก โด่งดัง เทิดทูนทวี (สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2558) ยังกล่าวว่า การที่ผซู ้ ้ือได้รับการบอกต่อ
หรื อการแนะนาสิ นค้าในร้านจากเพื่อน ญาติ หรื อคน สนิ ด รวมทั้งอิ ทธิ พลที่ มาจากคาแนะนาของมัณ ฑนากร
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ผูอ้ อกแบบ ล้วนมีผลทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีมีความน่าเชื่อถือต่อร้านค้าและทาให้การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเป็ นไป
ได้ง่ายขึ้น ซึ่งข้อสรุ ปนี้ไปในทิศทางเดียวกันกับผลงานวิจยั ของ พิทยงค์ รุ่ งสมบูรณ์ (2560)
วิรัช ลภิรัตนกุล (2540, หน้า 81-83) ได้อธิ บายว่า ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั หรื อ Corporate Image ไว้ว่า
ภาพที่ เกิ ดขึ้นใจคนที่ มีต่อหน่ วยงานธุรกิจหรื อบริ ษทั ซึ่ งรวมถึงด้านการจัดการ (Management) หรื อการบริ หาร
ของหน่วยงานธุรกิจนั้น ๆ และยังรวมถึงบริ การ (Service) และผลิตภัณฑ์ (Product) คาว่าภาพลักษณ์ของบริ ษทั จึง
ครอบคลุมถึงตัวหน่วยงานธุรกิจหรื อสิ นค้า และบริ การของบริ ษทั แห่งนั้น ๆ ด้วย

วิธีการดาเนินการวิจัย
สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล สามารถแบ่ ง ได้เป็ น 2 ประเภท คื อ สถิ ติ พ รรณนา (Descriptive
Statistics) และสถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลและบรรยายลักษณะข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศ
อายุ อาชี พ ระดับ รายได้ ค่ าความถี่ (Frequency Deviation)ค่ าสถิ ติ ร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics)
ใช้วิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ โดยการใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยกาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์ปัจจัยที่
มีผลต่อตัวแปรกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ใช้การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์การถดถอย การเปรี ยบเทียบความแปรปรวนของประชากรสองกลุ่ม (F-Test) แบบ (ANOVA) เพื่อ
ทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ประชากรที่ มี ต้ ัง แต่ 3 กลุ่ ม ขึ้ นไป การเปรี ย บเที ย บพหุ คู ณ (Multiple
Comparisons) แบบการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ LSD (Least-Significant Different)

สรุ ปผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ได้จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่าปั จจัยที่เป็ นตัวพยากรณ์การตัดสิ นใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ใช้การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลักของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 7 กลุ่มปั จจัยคือ
1) ปั จจัยด้านการออกแบบดีไซน์ 2) ด้านคุณภาพ 3) ด้านราคา 4) ด้านพนักงานขาย 5) ด้านภาพลักษณ์ของร้านค้า
ดังที่กล่าวมาข้างต้น
ซึ่งหากพิจารณาในรายปั จจัยจะพบว่า ปั จจัยด้านการออกแบบดีไซน์ สิ นค้าให้ตรงกับความต้องการนั้น
เมื่ อ ดู จ ากข้อมู ล ที่ ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่านมาของ กุล นิ ษ ก์ สอนวิท ย์ (2559) พบว่าการมี ข ้อ มู ล
ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย จะสอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ
ด้านการออกแบบดี ไซน์ ในภาพรวมอยู่ระดับความส าคัญ มาก แสดงให้เห็ น ว่า การออกแบบดี ไซน์ สิ นค้าที่ มี
จุ ด มุ่ งหมายให้ สิ น ค้านั้น ๆ มี ส ไตล์ที่ ร่ว มสมัย มี ค วามแปลกใหม่ ตรงกับ ความนิ ยมในปั จ จุ บัน รวมทั้งการ
ออกแบบให้ผลิ ตภัณฑ์แสดงให้เห็ นถึ งความสวยงามตามธรรมชาติ ของลวดลาย ท่ วงท่ าที่ พลิ้วไหวเป็ นอิสระ
สอดคล้องกันตามเรื่ องราว จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้กลุ่มตัวอย่างทาการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี

7
ในส่ วนของปั จจัยด้านคุณภาพ เป็ นสิ่ งที่กลุ่มตัวอย่างยังคงให้ความสาคัญสู งอยู่เสมอ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อนันต์รงษ์ ธนาวัณน์ (2558) ศึกษางานออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ แม้วา่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สอบถามในการทา
วิจัยจะมุง้ เน้นคาว่าสิ นค้าตกแต่งบ้านก็ตาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านคุ ณภาพ
ประโยชน์ใช้สอยในภาพรวมอยูร่ ะดับความสาคัญมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า ติดตั้งสิ นค้ากลางแจ้ง
ได้ อยูใ่ นระดับที่สูงกว่าปั จจัยด้านอื่น ๆ หน้าที่และการผสมผสานสิ นค้าให้ออกมาโดดเด่นและทันสมัย นั้นแสดง
ว่าผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านนั้น ๆ ยังคงจาเป็ นจะต้องมีหน้าที่ ใช้สอยถูกต้องและตอบสนองประโยชน์ตามที่ควรจะ
เป็ น มีความแข็งแรงทนทาน ง่ายต่อการถอดประกอบ ดูแลรักษาและหมดปั ญหาเรื่ องการเกิดสนิ มและการถลอก
ของสี แม้ว่าจะปราศจากคุณภาพหน้าที่ ที่เหมาะสมแล้ว การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ ใช้การแปรรู ป
“เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลักของกลุ่มตัวอย่างจะเกิดขึ้นได้ยากนั้นเอง
ในส่วนของปั จจัยด้านราคา ผลวิจยั บอกให้ทราบว่า ราคายังคงเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อของกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกัน ซึ่ งสอดคล้องกับการเก็บข้อมูลที่ได้จากการศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมา ของพิทยงค์
รุ่ งสมบูรณ์ (2560) ศึกษาการมีส่วนลดราคาของสิ นค้า ส่ งผลไปในแนวทางบวกอย่างชัดเจนต่อการเลือกซื้ อของ
ลูกค้า เป็ นการบ่งชี้ถึงปั จจัยด้านราคาสิ นค้าที่ถูกกว่าที่อื่น ๆ ว่าเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคหรื อเจ้าของบ้านให้ความสาคัญ
ไม่นอ้ ยกว่าปั จจัยด้านพนักงานขาย เมื่อพิจารณาพบว่าปั จจัยด้านราคาในภาพรวมอยูร่ ะดับความสาคัญมาก อันดับ
สูงสุดให้ความสาคัญกับการจ่ายเงินสด แล้วได้รับส่วนลดพิเศษ ทาให้ผปู ้ ระกอบการไม่สามารถละเลยปั จจัยทั้งนี้
ไปได้ นั้นคือการที่ราคาต้องมีความสมเหตุสมผลและอยูใ่ นงบประมาณที่จดั เตรี ยมไว้ของลูกค้า และการมีส่วนลด
พิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจมากยิ่งขึ้น สิ่ งเหล่านี้ จะทาให้การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเกิ ดขึ้นได้ง่ายขึ้น เป็ นที่ ประจักษ์อยู่
แล้วว่าในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกมากกว่าเสมอ การเปรี ยบเที ยบราคากับส่ วนประกอบอื่น ๆ ของสิ นค้าเกิ ด
ขึ้น อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะหากผูซ้ ้ื อพบว่าสิ นค้าทดแทนหรื อสิ นค้าที่ มีคุณสมบัติที่ ใกล้เคียงกัน สามารถใช่
ทดแทนกันได้ ปั จจัยด้านราคาจะเข้ามาเป็ นตัวตัดสิ นทันที นอกจากนี้ เพราะผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านส่วนใหญ่ถือได้
ว่าเป็ นสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย อี กทั้งยังมี วตั ถุดิบที่ หลากหลายในการผลิ ต เช่น วัตถุดิบจากธรรมชาติ พลาสติ ก ไวนิ ล
อลูมิเนี ยม สแตนเลส ซึ่ งอาจจะมีราคาต่ากว่ามาให้ลูกค้าได้เปรี ยบเทียบ ทาให้ปัจจัยด้านราคาจึงมีความสาคัญต่อ
กลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นหากมองในแง่ของผูป้ ระกอบการ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ได้ และ
เกิดความมัน่ ใจว่าสิ นค้าชิ้นนี้มีคุณภาพการใช้งานและตกแต่งผนังมีความโดดเด่นจากสิ นค้าคู่แข่งในตลาดอย่างไร
ให้เพียงพอที่จะทาให้ราคานั้น ๆ เป็ นราคาที่เหมาะสมกับ คุณภาพในมุมมองของผูซ้ ้ือได้
ณ จุ ด นี้ เองจึ งเป็ นเหตุ ผ ลที่ ส ามารถอธิ บ ายได้ว่าท าไมกลุ่ ม ตัว อย่างจึ งให้ ค วามส าคัญ กับ ปั จจัยด้าน
พนักงานขายในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ เช่นกัน เพราะหากมองในแง่คุณสมบัติและข้อมูลจาแนกของเหล็กแล้วนั้น
จะมี ความหลากหลายมาก ซึ่ งแน่ นอนว่าผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่ไม่ได้มีการความรู ้ ความเชี ยวชาญในด้านคุ ณลักษณะ
ประเภท การนาไปใช้ประเภทใด อย่างไร การมีพนักงานที่ เอาใจใส่ ให้คาปรึ กษา ให้คาแนะนา มีความรู ้ ความ
เข้าใจในงานสิ นค้า และที่สาคัญควรรู ้จุดเด่นของงานและของบริ ษทั เช่น บริ ษทั มีจุดเด่นทางด้านการทดลองและมี
แนวคิดใหม่ของสี งานทุกประเภท พนักงานขายควรเข้าถึงหลักสาหรับการเลือกใช้สีอุตสาหกรรม ก็จะมีการแบ่ง
ประเภทการใช้ภายในกับภายนอก เนื่ องจากคุณสมบัติความทนทานของเนื้ อสี ไม่เหมือนกันในการยึดเกาะของ
สนิ มที่อาจจะเกิดขึ้น ราคาก็แตกต่างกันทาให้ผซู ้ ้ื อต้องการได้รับความรู ้จากการถ่ายทอดสื่ อสารจากพนักงานขาย
เป็ นสิ่ งสาคัญที่ สุด ในอันที่ จะสามารถตอบทุ กข้อสงสัย หรื อขอคาแนะนาการใช้งานที่ ถูกประเภทสิ นค้าให้แก่
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ลูกค้านั้นเอง และผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญ ด้านพนักงานขายในภาพรวมอยูร่ ะดับ
ความสาคัญมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิทยงค์ รุ่ งสมบูรณ์ (2560) พบว่า การที่พนักงานขายได้รับการฝึ กฝน
ทักษะ ความรู ้ ความเข้าใจมาอย่างดี เป็ นตัวช่วยในการส่ งเสริ มให้ลูกค้าเกิ ดความไว้วางใจในการซื้ อของตกแต่ง
บ้าน
ส่วนปั จจัยด้านภาพลักษณ์ของร้านค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ ด้านภาพลักษณ์ของ
ร้านค้าในภาพรวมอยูร่ ะดับความสาคัญมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า ร้านค้าดูน่าเชื่อถือจากการได้รับ
การแนะนาบอกต่อ และทานองเดียวกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกให้ความสาคัญของการตกแต่งสถานที่ให้ดูดีมี
สไตล์สอดคล้องกับแนวคิ ดของสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับข้อสรุ ปที่ ได้จากผลงานวิจยั ของ สกลเกี ยรติ นามบุ ญ
(2558) และดารง เพชรรัตน์ (2556) นั้นคือ การที่มีบรรยากาศของร้านค้าตัวแทนจาหน่ายควรที่จะมีการสื่ อสารให้
เห็ นถึงการได้รับการออกแบบมาเป็ นอย่างดี เพราะภาพลักษณ์ ของร้านค้าเป็ น จุดแรกที่ ลูกค้าในอนาคต หรื อ
ลูกค้าที่คิดจะเลือกซื้อของตกแต่งบ้าน ให้ความไว้วางใจและสนใจ
จากที่ กล่าวมาข้างต้นทาให้ผูว้ ิจยั อยากทราบถึงระดับความต้องการซื้ อหรื อระดับการตัดสิ นใจซื้ อของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อ หรื อมีความคิดที่จะซื้ อ หรื ออยูร่ ะหว่างตัดสิ นใจซื้ อของตกแต่งบ้านจากเหล็ก ผูว้ ิจยั จึงทา
การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามขนาดประชากรในแต่ละเขตพื้นที่ท้ งั 7 เขต และมีร้านค้าตัวแทนจาหน่ายทั้งหมด 8 ร้าน
เก้บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น จานวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อ อยูใ่ นระดับ
ซื้อ อย่างแน่นอน ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมุ่งเน้นที่จะทาการศึกษาในประเด็นสาคัญดังกล่าว

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
การทาวิจยั ในหัวข้อดังกล่าว นามาซึ่ งข้อเสนอแนะถึงกลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ ที่ สามารถช่วยในการที่
จะนาผลที่ได้มาเป็ นพื้นฐานในการทานายแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นของความต้องการผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ ใช้การ
แปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก ดังสรุ ปในแต่ละหัวข้อต่อไปนี้
1. ข้อแนะนาเกี่ยวกับผลการวิจยั ครั้งนี้
จากผลการศึกษา พบว่าความมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ที่ใช้การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบ
หลัก มี ความส าคัญ อย่างมากต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เนื่ อ งจากว่าผลิ ต ภัณ ฑ์ต กแต่งบ้าน เป็ นสิ น ค้า
ฟุ่ มเฟื อย สร้างความสวยงาม หากคุณภาพของสิ นค้าไม่ดีมากพอ อาจก่อให้เกิดปั ญหาทางด้านภาพลักษณ์ต่อตัว
สิ นค้าตามมา ดังนั้นร้านค้าที่ จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับแนะนาบอก
ต่อมาเพื่อจาหน่ายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า พบว่าความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้าน ที่ใช้การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก เป็ นสิ นค้าที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากจาเป็ นที่จะต้องนาผู ้
ที่ มีความรู ้โดยตรงมาอธิ บาย ดังนั้นร้านค้าที่ จดั จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน จึงควรที่ จะคัดเลือกผูท้ ี่ มีความรู ้
ความเข้าใจในตัวของผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดีมาช่วยในการอธิบายข้อมูลที่ถูกต้องให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภค
จะได้มีความรู ้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการต่อไป
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ โดยส่ วนใหญ่แล้วผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากกับด้านพนักงานขาย จากการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ตกแต่งบ้านที่ ใช้การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก ในทุ กด้านของปั จจัย ด้าน
พนักงานขายเป็ นผลรองจากทุกปั จจัยทาให้ผูว้ ิจยั อยากจะพัฒนาด้านพนักงานขายให้ดียิ่งขึ้ นไปอี ก เพื่อให้เกิ ด
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ประโยชน์ต่อบริ ษทั และพนักงาน ควรจัดโครงการฝึ กอบรมพนักงานขาย ผูว้ ิจยั ได้เสนอโครงการ ดังนี้ โครงการ
พัฒนาเทคนิคการขายเชิงรุ ก ยุค 4.0 ของกลุ่มพนักงานขาย บริ ษทั ไฟน์ ทเวนตี้ซิกซ์ จากัด
ในปั จจุบนั ลูกค้ามีช่องทางและทางเลือกในการบริ โภคสิ นค้าได้หลากหลาย แต่ช่องทางการขายใด ๆ ก็
ไม่สามารถสร้างความประทับใจหรื อสร้างโอกาสที่จะมัดใจลูกค้าได้ดีเท่ากับพนักงานขาย บริ ษทั จึงต้องมุ่งพัฒนา
ทีมขายให้มีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการฝึ กอบรมพนักงานขาย
1) เพื่อการเพิ่มขึ้นของยออดขาย
2) เพื่อสร้างขวัญให้ดีข้ ึนและเพื่อการควบคุม
ประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ
1) เรี ยนรู ้และเข้าใจหลักการพื้นฐานของบริ ษทั ในการผลิต และการแปรรู ป “เหล็ก” ร่ วมถึง
คุณลักษณะของสี ที่ใช้ในงานแต่ละประเภท กับการติดงานบนผนัง
2) เรี ยนรู ้เทคนิคในการมัดใจลูกค้า
3) สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทาแผนการขายที่มีประสิ ทธิภาพ
หัวข้อฝึ กอบรม
1) ความรู ้เกี่ยวกับบริ ษทั ประเภทของวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต
2) เสริ มสร้างจิตวิญญาณนักขาย สร้างเรื่ องราวเกี่ยวกับงานสิ นค้า
3) เทคนิคการครองใจลูกค้าเพื่อประสิ ทธิผลในระยะยาว
4) ประเภทของลูกค้า ธรรมชาติหรื อพฤติกรรมของลูกค้า การจัดการและเผชิญกับข้อโต้แย้งใน
การขาย การรักษาสานสัมพันธ์ และการติดตามการซื้อซ้ า
วิธีการฝึ กอบรม
1) การฝึ กอบรมระหว่างการทางาน
2) การแสดงบทบาทสมมุติ แสดงความคิดเห็นและประสงค์การ มีการจาลองเหตุการหน้าร้าน
ทาให้พนักงานได้แบ่งบันเรื่ องราว และได้เกิดการเรี ยนรู ้ เช่นการสาธิตการขาย
การก าหนดวิธีก ารประเมิ น ผล เป็ นการประเมิ น ผลหลังจากการฝึ กอบรมสิ้ น สุ ด โดยใช้การสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างการฝึ กอบรม สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม ติดตามไปดูจากผลการปฏิ บตั ิงานว่า
พนักงานที่เข้าร่ วมสามารถปฏิบตั ิงานได้ดีข้ ึนมากน้อยเพียงใด รวมทั้งสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ข้อแนะนาในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
จากสภาวะ เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั กระแสความต้องการผลิตภัณฑ์จากโลหะของผูบ้ ริ โภคมีมาก
ขึ้น ผลิตภัณฑ์จากโลหะจึงได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน มีรูปลักษณ์ ที่สวยงาม
และที่ สาคัญมีราคาถูก จาเป็ นต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จากการศึ กษาของผูว้ ิจยั
พบว่าผลิตภัณฑ์จาก “เหล็ก” ควรได้รับการพัฒนา ดังนี้
ด้านรู ป แบบผลิ ตภัณฑ์จาก “เหล็ก” สามารถต่อยอดในการพัฒ นาต่อไปได้อีก โดยคานึ งถึ งสัดส่ วน
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การเพิ่มประโยชน์ใช้สอยในด้านต่าง ๆ การนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาร่ วมพัฒนา เพื่อเพิ่ม
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ความแข็งแรงและรู ปแบบ การนาเหล็กกล้าไปใช้ทดแทนวัสดุอื่น ๆ ในการผลิต เช่น ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในหรื อ
เฟอร์นิเจอร์ทวั่ ไปที่สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกใช้ภายนอกและภายในอาคารได้ เป็ นต้น
ผลการวิจยั ในครั้งนี้ สรุ ปได้วา่ การออกแบบดีไซน์ที่ใช้การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก สามารถทา
ได้หลากหลายรู ปแบบ การศึ กษาข้อมูลที่ หลากหลายและมากพอจะทาให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นไปอย่างก้าว
กระโดดและเนื่ องจากสภาพสังคมวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ใช้การแปรรู ป
“เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ทนั ต่อความต้องการผูบ้ ริ โภค

กิตติกรรมประกาศ
ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ ใช้การแปรรู ป “เหล็ก” เป็ นวัตถุดิบหลัก
ของกลุ่มลูกค้า บริ ษทั ไฟน์ ทเวนตี้ซิกซ์ จากัด ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.ชิ สากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ
อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าให้คาปรึ กษา แนะนา และข้อคิดเห็นที่ เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้าอิสระนี้ ในทุกขั้นตอน และขอขอบพระคุณ คุณสณัฐ จงธนะวณิ ช กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ไฟน์ ทเวนตี้
ซิกซ์ จากัด ผูป้ ระกอบการทุกราย ผูใ้ ห้ความเห็นในแบบสอบถามและบุคคลอื่น ๆ ที่มิได้กล่าวถึง ที่กรุ ณาสละเวลา
ในการทางานและถ่ายทอดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพื่อศึกษาอย่างเต็มที่ หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดผูว้ ิจยั ขอน้อม
รับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว และขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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