
 
 

ความต้องการและการด าเนินงานของธุรกจิผ้าม่าน ออนไลน์ 

The Requirement and Implementation of curtain online store 

กณิศ   ชยัชาญอุดมสุข 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจยัเป็นการศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคผา้ม่าน

ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 5 ปีของธุรกิจผา้ม่านบนส่ือออนไลน์ 3) เพื่อ

ศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจผา้ม่านบนส่ือออนไลน์และ 4) เพื่อศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจ

ผา้ม่านบนส่ือออนไลน์เป็นระยะเวลา 5 ปี การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจจ านวน 200 

ตวัอยา่ง และผูป้ระกอบการศึกษาขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการธุรกิจ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใชศึ้กษาส่วนใหญ่ลกัษณะประชากรศาสตร์ เป็นเพศหญิงร้อยละ 55 อายุเฉล่ีย 32 

ปี สถานะภาพโสดร้อยละ 27 การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

35,465.7 บาท ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

โดยให้ด้านผลิตภัณฑ์ มีความส าคญัมากท่ีสุด ด้านของราคามีความส าคัญมากท่ีสุด ด้านส่งเสริม

การตลาดมีความส าคญัมากท่ีสุดและดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่ายมีความส าคญั 

การวิเคราะห์ ยอดขายในปีแรกมีค่าเท่ากบั 1,610,350 บาท และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจากเดิมในปี

ถดัไป ดา้นการปฏิบติัการทางบริษทัมีพนกังานจ านวน 5 คนในการด าเนินธุรกิจโดยมีฝ่ายบริหาร ฝ่าย

ผลิต ฝ่ายการตลาดและฝ่ายบญัชี สถานท่ีผลิตใกล้แหล่งชุมชน งบประมาณด าเนินการในปีท่ี1 มีค่า

เท่ากบั1,153,175. บาท โดยการลงทุนคร้ังน้ีคุม้ทุนตั้งแต่ปีแรกท่ีด าเนินธุรกิจ  และการวางแผนการตลาด 

ทางบริษทัจะเนน้การท าการตลาดบนส่ือออนไลน์ โดยใชก้ลยทุธ์โฆษณาผา่นผูท่ี้มีช่ือเสียงกระตุน้ความ

ตอ้งการซ้ือเลือกกลยทุธ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ค าส าคญั : ความตอ้งการด าเนินการ ,ผา้ม่าน 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 Objectives of the research were to study 1) to study the behavior and demand of consumers 

of curtains in Thailand, 2) to study the 5-year sales and sales trends of the curtain business on online 

media, 3) to study the operations of the fabric business. Curtains on online media and 4) to study 

marketing planning of curtains on online media for a period of 5 years; 

Most of the samples used to study the demographic characteristics. It was female 55%, 

average age 32 years, status single 27%, bachelor's degree education. Work in a company employee 

Average monthly income of 35,465.7 baht. Results of the study on the importance of marketing mix 

affecting decision-making by giving product aspect Most important Price aspect is most important. 

Promotion of marketing is of the utmost importance and location of distribution is important. 

Analysis of sales in the first year is 1,610,350 baht and is likely to increase from the previous 

year. In terms of operations, the company has 5 employees in its business operations, with 

management, production department, marketing department and accounting department. Production 

facility near the community Budget taken in year 1 Is equal to 1,153,175. Baht by this investment, 

payback since the first year of business operation And marketing planning The company will focus on 

online marketing. By employing advertising strategies through famous people to drive purchase 

demand, choose strategies appropriately. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั หมายถึง สถานท่ีรวมบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลท่ีรู้จกั ท ากิจกรรม

ร่วมกนัภายในพื้นท่ีท่ีพกัอาศยั ท่ีพกัอาศยันบัว่าเป็นปัจจยัส าคญัและจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต

ของมนุษย ์การตกแต่งบา้นดว้ยอุปกรณ์แต่งบา้นจะตอบสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่ง

ดีรวมถึงผา้ม่านมีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้ชีวิตมนุษยทุ์กๆอิริยาบถนับตั้งแต่ต่ืนนอน 

จนกระทัง่การเขา้นอน ผา้ม่านจึงมีบทบาทท่ีส าคญักบัชีวิตประจ าวนัของมนุษยทุ์กคนทั้งในสถานท่ี

ต่างๆอาคาร,บา้นเรือน,ท่ีพกัอาศยัและสถานท่ี ประกอบธุรกิจต่างๆเป็นตน้ ประกอบกบัสภาวะ

เศรษฐกกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีประชากรเพิ่มมากข้ึนในทุกปีความต้องการของผา้ม่านและ

อุปกรณ์ตกแต่งบา้นจึงมากข้ึนตามล าดบั ในปัจจุบนัด้วยจ านวนของประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนการ

เติบโตของจ านวนประชากรและการขยายของเมืองเร่ิมขยายตวัออกไปกวา้งมากข้ึน ซ่ึงคาดวา่ท่ีพกั

อาศยัหรืออสังหาริมทรัพยเ์ป็น1ในปัจจยั4ท่ีส าคญัต่อการด าเนินชีวิต ผูบ้ริโภคส่วนมากมีความ

ตอ้งการท่ีจะซ้ือท่ีพกัอาศยัรวมถึงการปรับปรุงบา้นเก่าหรือตกแต่งท่ีพกัอาศยัให้มีความทนัสมยั น่า

อยู ่รวมถึงผา้ม่านเป็นส่ิงจ าเป็นแต่คนส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยให้ความส าคญัของผา้ม่าน แต่ในความ

เป็นจริงผา้ม่านมีประโยชน์ท่ีอาจยงันึกไม่ถึง ไม่ใช่มีหน้าท่ีท่ีช่วยในการการกรองหรือป้องกัน

แสงแดดเขา้มาภายในหอ้งหรือภายในท่ีพกัอาศยั แต่ยงัสามารถช่วยควบคุมแสงในช่วงเวลากลางวนั 

ช่วยลดความสว่างของแสงแดดท่ีสาดเขา้มาในห้องเสมือนเป็นเคร่ืองควบคุมแสงภายในห้องให้

สวา่งตามความตอ้งการ และยงัช่วยป้องกนัการซีดจางของเคร่ืองตกแต่งภายในห้อง อนัเกิดจากการ

โดนแสงแดด  ผา้ม่านยงัคงให้ความเป็นส่วนตวัเพื่อบงัสายตาจากบุคคลภายนอก นอกจากนั้น อาจ

ใชเ้ป็นม่านเพื่อแบ่งกั้นหอ้งใหญ่เป็น 2 หอ้งเล็ก ช่วยก าหนดมุมมองส าหรับบา้นท่ีมีหนา้ต่างจ านวน

มาก หลายดา้น ววิภายนอกบา้นท่ี น่ามองและไม่น่ามอง ผา้ม่านจะท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองบงัสายตาได ้

ช่วยเก็บเสียง ผา้ม่านช่วยแก้ปัญหาเบ้ืองต้นให้กับห้องท่ีต้องการความเงียบ ไม่มีเสียงสะท้อน 

ช่วยกนัเสียงดงัจากภายใน และภายนอกหอ้งไดพ้อสมควรประโยชน์ท่ีรับรู้ไดอ้ยา่งชดัเจนคือช่วยใน

การตกแต่งบา้น บา้นท่ีมีแต่ผนงัเรียบๆผา้ม่านจะช่วยท าให้ดูน่ามองมากข้ึน การติดผา้ม่านแบบสอง

ชั้นท่ีมีผา้โปร่งจะช่วยเพิ่มความสวยงามใหก้บับา้นไดเ้ม่ือเทียบกบัการติดม่านเพียงชั้นเดียว 

การติดตั้งผา้ม่านท าใหบ้า้นดูมีระเบียบ สวยงาม ท าใหเ้จา้ของท่ีพกัอาศยัเกิดความภูมิใจใน

บา้นของตน ธุรกิจผา้ม่านจึงไดรั้บการตอบรับท่ีดี ในปัจจุบนัเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีมีการ

พฒันามากยิง่ข้ึนวตัถุดิบและเทคนิคในการทอของผา้,ชนิดของผา้ท่ีมีหลากหลาย ใหเ้ราเลือก

มากมายตามความตอ้งการ และความเหมาะสมต่อการใชง้านท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภค ผา้ม่านและ

อุปกรณ์ตกแต่งสามารถหาซ้ือไดต้าม หา้งสรรพสินคา้ , HomePro , Ikea หรือตามร้านท่ีรับสั่งตดั



 
 

ผา้ม่าน มากกวา่ร้อยละ50 ของประชากรโลกเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต-โซเชียลมีเดีย และประเทศไทย

เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตถึง 52 ลา้นคนหรือประมาณ 75%ของประชากร มีอตัราการขยายตวัมากข้ึน 

โดยเฉพาะประเทศไทย มีอตัราเพิ่มข้ึน ของผูใ้ช ้Social Media เป็นอยา่งมาก ทั้ง Tiktok , Youtube , 

Ebay , Facebook, Instagram และTwitter ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีน่าสนใจ การใชง้านแทป็เล็ตและ

สมาร์ทโฟนมีแนวโนม้การใชเ้พิ่มข้ึน ซ่ึงท าใหเ้ห็นโอกาสทางการตลาดผา่น Social Media โดยจะ

ใช ้Social Media ประชาสัมพนัธ์ใหรู้้จกัแบรนดม์ากข้ึน เพิ่มกลุ่ม ลูกคา้ใหม่ รักษากลุ่มลูกคา้เดิม ซ่ึง

การใช ้Social Media เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีคาดวา่จะเติบโตข้ึนเร่ือยๆจากวถีิการด าเนินชีวติของ

ผูค้นในปัจจุบนั นิยมใชจ่้ายผา่นออนไลน์มากข้ึน ดงักล่าว ในไตรมาสแรก ปี 2560 พบวา่ ทั้งน้ียงั

ช่วยใหก้ารติดต่อ ตอบปัญหา แจง้ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็วจึงท าใหม้องเห็น

ถึงโอกาสท่ีจะเร่ิมตน้ธุรกิจร้านผา้ม่าน บนส่ือออนไลน์แบบใหค้รบวงจรและทนัสมยัตามความ

ตอ้งการของตลาดและตอบสนองความตอ้งการดา้นท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคทั้งในปัจจุบนัและใน

อนาคต 

 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 ในการวจิยัในวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัต่อไปน้ี1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคผา้ม่านในประเทศไทย 2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้ยอดขาย 5 ปีของ

ธุรกิจผา้ม่านบนส่ือออนไลน์ 3. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจผา้ม่านบนส่ือออนไลน์ 4. เพื่อ

ศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจผา้ม่านบนส่ือออนไลน์เป็นระยะเวลา 5 ปี 

ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตดา้นประชากร การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาจากผูบ้ริโภคท่ีมีมีอายตุั้งแต่15-80 ปี

ท่ีมีความสนใจในสินคา้ผา้ม่าน หรือท่ีเคยใชผ้า้ม่าน ในประเทศไทย จ านวน 200 ตวัอยา่ง ดา้น

เน้ือหา ท าการศึกษาถึงพฤติกรรม (6W1H) และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเลือกซ้ือผา้ม่าน 

(4P’s) รวมถึงรายละเอียดในการด าเนินธุรกิจผา้ม่าน ในดา้นต่างๆ และการใชก้ลยทุธ์การตลาดท่ี

เหมาะสม 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ด้านการจัดการและพฤติกรรมองค์การ 

ทางคลินิกกายภาพบ าบดัใชก้ารบริหารจดัการแบบ POLC ประกอบดว้ย การวางแผน, การ

จดัการองคก์ร, การจดัคนเขา้ท างาน, การสั่งการและการควบคุม 

https://pamanblog.wordpress.com/2013/03/09/65/c1188b/#main
https://pamanblog.wordpress.com/2013/03/09/65/c1188b/#main


 
 

 

ด้านการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ( 7P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทาง
กายภาพบ าบดัท่ีคลินิกกายภาพบ าบดั ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ น ามาใชว้างแผนกลยทุธ์ทางการตลาด 

ด้านการด าเนินงาน 

 ระบบการผลติในคลนิิกกายภาพบ าบัด อาศยัปัจจยัการผลิต (input) ในการผลิตบริการทาง
กายภาพบ าบดั นกักายภาพบ าบดั(man) เคร่ืองมือทางกายภาพบ าบดัท่ีใชใ้นการรักษา(machine) และ 
เงินทุน (money) เพื่อใชใ้นการจดัหาอุปกรณ์ต่างๆ ทางคลินิก และ เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ทางคลินิกเหมือนกบัคลินิกกายภาพบ าบดัทัว่ไป  

ด้านเชิงกลยุทธ์ 

จากการวเิคราะห์ปัจจยัทางธุรกิจ (SWOT analysis) ไดน้ ามาพฒันาเป็นการวางแผน
การตลาด ไดแ้ก่ กลยทุธ์ STP, กลยทุธ์การโฆษณา, กลยทุธ์การส่งเสริมการขาย, กลยทุธ์การ
ประชาสัมพนัธ์, กลยทุธ์การตลาดโดยตรง และกลยทุธ์การขายโดยบุคคล, customer journey และ 
content marketing 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 จากการศึกษาความต้องการและการด าเนินงานของธุรกิจคลินิกกายภาพบ าบดั 

ผูว้จิยัใชว้ธีิวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่ออธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการทางกายภาพบ าบัดท่ีคลินิก

กายภาพบ าบดั โดยใช้วิธีการส ารวจ (Survey Method) ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ท่ีจดัท าข้ึน

เพื่อส ารวจกลุ่มตวัอยา่งตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัท่ีไดก้  าหนดไวโ้ดยใช ้google form ในการ 

สร้างแบบสอบถาม และแบบสอบถาม ออนไลน์จะถูกน าไปกระจาย, ส่งต่อ และประชาสัมพนัธ์ใน 

กลุ่มต่างๆ บนส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ Line application, Facebook, Instagram ซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกเก็บ 

รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยใช้บริการและไม่เคยใช้บริการทาง กายภาพบ าบัดท่ีคลินิก

กายภาพบ าบดัโดยให้กลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง ใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูล 30 วนั 

หรือ มีผูก้รอกแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด แลว้จึงเก็บรวบรวมขอ้มูลมาประมวลผล 



 
 

ผลการวจัิย 

ส่วนใหญ่ลกัษณะประชากรศาสตร์ เป็นเพศหญิงร้อยละ 55 อายุเฉล่ีย 32 ปี สถานะภาพ

โสดร้อยละ 27 การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,465.7 

บาท ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกโดย

ให้ด้านผลิตภัณฑ์ มีความส าคัญมากท่ีสุด ด้านของราคามีความส าคัญมากท่ีสุด ด้านส่งเสริม

การตลาดมีความส าคญัมากท่ีสุด และดา้นสถานท่ีการจดัจ าหน่ายมีความส าคญัมาก  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการ การเลือกซ้ือผา้ม่านส่วนใหญ่ จะซ้ือผา้ม่านส าเร็จรูป ตอ้งการ

ผา้ม่านประเภทผา้ม่านตาไก่ สีสันและลวดลายของผา้ม่านท่ีตอ้งการซ้ือคือ ไม่มีลวดลายสีเข้ม 

ช่วงเวลาการเลือกซ้ือผา้ม่านส่วนใหญ่ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. จุดประสงคใ์นการซ้ือผา้ม่าน คือ กนัแสง

ลอดผา่น ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ม่านส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม คือ 

การรีวิวสินคา้บนส่ือonline ช่องทางการช าระค่าใช้จ่ายท่ีสะดวกส่วนใหญ่ คือ โอนเงินผ่านแอพลิ

เคชัน่(mobile banking) 

ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผา้ม่าน พบว่า พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัท่ี

หน่ึง  อนัดบัท่ีสอง คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ อนัดบัท่ีสาม คือปัจจยัดา้นดา้นราคา รองลงมา ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 

ด้านการจัดการและพฤติกรรมองค์การ 

ทางบริษทัมีการจดัการก าหนดกระบวนการและกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานของแต่ละหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย มีผูบ้ริหารเป็นผูน้ าบริษทัสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน

มีก าลงัใจในการท างาน บริหารเร่ืองคน และเร่ืองการท างานไดอ้ย่างไม่มีปัญหา แกไ้ขปัญหาและ

ตดัสินใจอยา่งรอบครอบโดยมีจุดประสงคใ์หบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

เป้าหมายระยะยาว (Goals) คือ อตัตราการเติบโตของรายไดสู้งข้ึนร้อยละ10 เม่ือเทียบกบัรายไดเ้ม่ือ 

5 ปีท่ีผา่นมา 

 

 



 
 

ด้านการเงิน 

Net Present Value มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเท่ากบั 1,264,419.84 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0 แสดงวา่ 

ธุรกิจกายภาพบ าบดัมีความคุม้ค่าและเหมาะสมแก่การลงทุน 

Internal Rate of Return อตัราตอบแทนภายในโครงการเท่ากบัร้อยละ 66 ซ่ึงมีค่ามากกวา่

ร้อยละ 8  แสดงวา่โครงการมีความคุม้ค่าและเหมาะสมต่อการลงทุน 

Discount Payback Period ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ปีซ่ึงมีระยะเวลาคืนทุนในระยะ

สั้นแสดงวา่โครงการมีความคุม้ค่าและเหมาะสมในการลงทุน 

 

ด้านการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด  

จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัการส่งเสริมการตลาด
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จุดเร่ิมตน้การขายผา้ม่านออนไลน์เพื่อเพิ่มความสามารถในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค
ไดม้ากยิ่งข้ึน ในขณะน้ีเทคโนโลยีท่ีใหม่ ผูบ้ริโภคตอ้งการความสะดวกสบาย การซ้ือสินคา้ผ่าน 
Social media เช่นfacebook , Instagram หรือผา่น Application ขายของเช่น Shopee , Lazada ซ่ึง
ปัจจุบนัมีเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีอินเทอร์เน็ตเขา้ถึงผูบ้ริโภค เหมือนกบัว่าโทรศพัท์มือถือเป็น
อวยัวะส่วนหน่ึงในการใชชี้วติ นั้นแปลวา่สามารถท าให้เราเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน การขายสินคา้
บนตลาดออนไลน์ เป็นอีกตลาดท่ีน่าสนใจ เพราะเม่ือลองดูตลาดการขายผา้ม่านบนส่ือออนไลน์ ซ่ึง
เรามีความตอ้งการท่ีจะเขา้ตลาดผา้ม่านออนไลน์ซ่ึงจากการส ารวจตลาดพบวา่มีผูน้ าตลาดไม่มากซ่ึง
ทางร้านผา้ม่านท่ีอยูบ่นส่ือออนไลน์ จะไม่มีหนา้ร้านขายของ จึงจ าเป็นตอ้งท าให้ผูบ้ริโภคไวว้างใจ
และเช่ือใจในแบรนด์ของเรา โดยจะใช้เคร่ืองมูลและกลยุทธ์ในการโฆษณา ผ่านทางคนดงั , Net 
idol โดยท าcontent รีววิของใชท่ี้บา้นหรือซ้ือแลว้ใชดี้บอกต่อโดยเนน้ให้พูดถึงแบรนด์บ่อยๆและย  ้า
วา่ควรจะซ้ือเพื่อกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ และเราก็เห็น
โอกาสของกลุ่มท่ีมีความสนใจในดา้นการจดัตกแต่งบา้น ,DIY,หรือผูเ้ช่ียวชาญ เช่นกนั และเพิ่มกล
ยทุธ์ส่งเสริมการตลาดโดยใชโ้ปรโมชัน่ส่วนลดตอนดูรีวิวเพื่อน าไปซ้ือสินคา้ โดยช่วงเวลาท่ีไล่เล่ีย
กนัซ่ึงจะใชง้บประมาณในการส่งเริมการตลาดคร้ังน้ีประมาณ 400,000บาทเพื่อเป็นการท าให้brand
เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มเป้าหมายโดยคาดว่าปีแรกจะสร้างยอดขายให้กบัร้านไดป้ระมาณ 1.5 ลา้นบาท
ภายในปีแรก โดยเรามีการวางแผนCustomer journey 

 

 



 
 

ด้านการออกแบบกระบวนผลติผ้าม่าน  

เน่ืองจากการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เลือกซ้ือผา้ม่านแบบส าเร็จรูปร้อยละ 

57 และสั่งตดัแบบ made to order ร้อยละ43 ดงันั้นทางร้านจะท าสินคา้เพื่อนรอการจ าหน่าย

บางส่วนและท าการผลิตตามค าสั่งซ้ือของผูบ้ริโภค 

 

 

 

 

 

 

การจัดการคุณภาพของการผลติผ้าม่าน 

 การจดัการคุณภาพมีความส าคญัต่อแบรนด์ การท่ีผลิตสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพตอ้งใชห้ลกัการ
บริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์การ โดยใช้การก าหนดมาตรฐานท่ีมาจากความตอ้งการของลูกคา้ว่ามี
ความต้องการสินค้าแบบใด เพื่อเป็นการพฒันาให้ผลิตสินค้าได้คุณภาพตามมาตรฐานในทุกๆ
ขั้นตอนของการท างานไม่ใช่เพียงการตรวจสอบในขั้นสุดทา้ยของการบริการ และเนน้ให้ทุกคนนั้น
มีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพ 

 การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร เป็นกระบวนการการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด 
โดยการน าวงจร PDCA (วงจรเดมม่ิง) มาใช ้ประกอบไปดว้ย การวางแผน(plan) ในขั้นตอนน้ีจะท า
การรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาปัญหาและวางแผนเพื่อแกปั้ญหาและปรับปรุง, การปฏิบติั(do) เป็นการ
ด าเนินงาน/การแกไ้ขตามแผนท่ีไดว้างไว,้ การตรวจสอบผล(check) เป็นการเปรียบเทียบผลท่ีไดรั้บ
หลงัการแกไ้ข น ามาเทียบกบัผลท่ีไดว้างแผนเอาไว,้ การปรับปรุงแกไ้ขและก าหนดมาตรฐาน(act) 
หากพบวา่การแกไ้ข/ปรับปรุงบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้ก็จึงน าวิธีการท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ข
เป็นตั้งเป็นมาตรฐานเพิ่มเขา้ไปเพื่อลดปัญหาเดิมท่ีเกิดข้ึน 

 

 

 

แผนผงักระบวนการผลติผา้มา่น 
 

ออกแบบและตดัผา้ เยบ็หวัผา้ม่านตามประเภท 

เยบ็ดา้นขา้ง เก็บรายละเอียด ตรวจสอบสนิค้าผา้ม่าน 

 วดัขนาดหนา้ต่าง 



 
 

ด้านเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ทีใ่ช้ในการขายผ้าม่าน บนส่ือออนไลน์ 

กลยุทธ์การโฆษณา 

 เนน้โฆษณาช่องทางออนไลน์ เช่น facebook, youtube 

 จา้งนกัรีววิ มารีววิผา้ม่าน 

กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 

 การจดัโปรโมชัน่เม่ือซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์คร้ังแรก 

 ท าการลดราคาสินคา้โดยท าเป็นcode จากการท่ีลูกคา้ดูรีวิว 
 

กลยุทธ์การตลาดโดยตรง 

 หาส่ือหรือนกัรีววิท่ีก าลงัมองหาผา้ม่าน หรือท าContentการตกแต่งบา้นโดยขอ
เป็นสปอนเซอร์ในรายการ  

สรุปผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและการด าเนินงานของธุรกิจผา้ม่านออนไลน์ 

สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาส่วนใหญ่ลกัษณะประชากรศาสตร์ เป็น

เพศหญิงร้อยละ 55 อายเุฉล่ีย 32 ปี สถานะภาพโสดร้อยละ 27 การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัท รายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,465.7 บาท ผลการศึกษาระดับความส าคญัของ การ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผา้ม่านของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นผลิตภณัฑ์ค่าเฉล่ียรวมท่ี4.22 ซ่ึงมีผลต่อการเลือกซ้ือ

มากท่ีสุด ,ด้านราคาค่าเฉล่ียรวมท่ี4.21 ซ่ึงมีผลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด , ด้านช่องทางการจดั

จ าหน่ายค่าเฉล่ียรวมท่ี4.16 ซ่ึงมีผลต่อการเลือกซ้ือมาก ,ดา้นการส่งเสริมการตลาดค่าเฉล่ียรวมท่ี

4.28 ซ่ึงมีผลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่เม่ือเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกซ้ือผา้ม่านของกลุ่มตวัอยา่ง 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง  อนัดบัท่ีสองคือ

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์อนัดบัท่ีสาม คือปัจจยัดา้นราคา รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ตามล าดบั ดงันั้นการท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้และส่งผลต่อการตดัสินใจ ตอ้งมุ่งเนน้ไปท่ี

การท าตลาดส่งเสริมการขายจดัโปรโมชัน่เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อผลิตภณัฑ ์

 



 
 

อภิปรายผล 

จากขอ้มูลท่ีศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคผา้ม่านในประเทศไทย จากการ

เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คนพบว่าการเลือกซ้ือสินคา้บนส่ือออนไลน์มากข้ึน เพราะ

ในขอ้มูลท่ีเก็บมา แสดงขอ้มูลเร่ืองแหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ซ่ึงการรีวิว บน

ส่ือออนไลน์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือถึงร้อยละ 59 และการช าระเงินท่ีท าสะดวกคือวิธีการช าระ

ผา่น Mobile Banking ถึงร้อยละ 52 ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจการเลือกซ้ือผา้ม่านของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบั

ปัจจยัการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง  อนัดบัท่ีสองคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ อนัดบัท่ีสาม คือ

ปัจจยัดา้นราคา รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั 

 จากการประเมินเพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปีของธุรกิจผา้ม่านบนส่ือ

ออนไลน์ ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณการลงทุนส าหรับโครงการน้ี 632,000 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วนของ

แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุนส่วนของเจา้ของ 100% จากการประมาณยอดขายปีแรก ประมาณ 

1,610,350 บาท ,ปีท่ี2 ยอดขายประมาณ 2,396,800 บาท ,ปีท่ี3 ยอดขายประมาณ  2,771,300 บาท ,ปี

ท่ี4 ยอดขายประมาณ   3,595,200 บาท ,ปีท่ี4 ยอดขายประมาณ    4,044,600 บาท โดยคาดว่า

ยอดขายและจ านวนผา้ม่านท่ีขายไดจ้ะโตข้ึนเร่ือยๆดูท่ีตารางยอดขายในบทท่ี4ท่ีแสดงรายละเอียด

การขายในแต่ละไตรมาสและราคาขายของผา้ม่านซ่ึงท่ีประมาณยอดขายไวท่ี้สภาวะเศรษฐกิจปกติ 

ถา้สภาวะเศรษฐกิจไม่ปกติอาจจะมีการเปล่ียนแปลงของยอดขาย 

การด าเนินงานของธุรกิจผา้ม่านบนส่ือออนไลน์ บริษทัมีโครงสร้างมีพนกังานทั้งหมด 5 

คน ไดแ้ก่ เจา้ของธุรกิจ ,ฝ่ายผลิต 2 คน ,ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบญัชีสนบัสนุน โดยสถานท่ีการผลิต

ตั้งอยูบ่นถนนนวมินทร์ ในการจดัการการปฏิบติัการร้านผา้ม่าน การจดัการตั้งแต่ตน้การผลิตสู่การ

ออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการขายสินคา้ผา้ม่าน บนส่ือออนไลน์ อาศยัปัจจยัการผลิต (input) ใน

การผลิตจากช่างเยบ็ผา้ท่ีมีประสบการณ์(man) เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตผา้ม่าน(machine) 

และ เงินทุน (money) และตอ้งเขา้ใจกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนของสินคา้ ซ่ึงมีปัจจยัการ

ผลิต (Input) ซ่ึงการผลิตตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เลือกซ้ือผา้ม่านแบบ

ส าเร็จรูปร้อยละ 57 และสั่งตดัแบบ made to order ร้อยละ43 ดงันั้นทางร้านจะท าสินคา้เพื่อนรอการ

จ าหน่ายบางส่วนและท าการผลิตตามค าสั่งซ้ือของผูบ้ริโภค  

การวางแผนการตลาดของธุรกิจผา้ม่านบนส่ือออนไลน์เป็นระยะเวลา 5 ปี เรามีวิสัยทศัน์คือเรา

มุ่งมั่นท่ีจะผลิตสินค้าท่ีคุณภาพดี เป็นท่ีรู้จักของผูบ้ริโภค ความมืออาชีพและท าให้ผูบ้ริโภค



 
 

ประทบัใจ โดยวเิคราะห์ปัจจยัของธุรกิจ (SWOT ANALYSIS) โดยจุดแข็งของเราอยูท่ี่มีประเภทผา้

ท่ีหลากหลาย และมีสีสันให้เลือกมากมาย , เนน้การตอบกลบัลูกคา้ไดร้วดเร็ว,เนน้การบริการ และ

การจดั-ส่งบริการรวดเร็ว และโอกาส คือร้านผา้ม่านในส่ือออนไลน์ท่ีมีช่ือเสียงมีจ านวนน้อย ,

ผา้ม่านเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจ  าเป็น ,ปรับตัวได้ง่ายตามเทรนด์ ตามความต้องการ และสามารถ

ประชาสัมพนัธ์บนส่ือออนไลน์ไดห้ลากหลายช่องทางโดยใชก้ลยุทธ์ท่ีใชใ้นการขายผา้ม่าน บนส่ือ

ออนไลน์ เช่นการโฆษณาช่องทางออนไลน์ หรือจา้งนกัรีววิ มารีวิวผา้ม่าน ,กลยุทธ์การส่งเสริมการ

ขายการจดัโปรโมชัน่เม่ือซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ ,ท าการลดราคาสินคา้โดยท าเป็นcode จาก

การท่ีลูกคา้ดูรีวิว และท ากลยุทธ์การตลาดโดยตรงหาส่ือหรือนกัรีวิวท่ีก าลงัมองหาผา้ม่าน หรือท า

Contentการตกแต่งบา้นโดยขอเป็นสปอนเซอร์ในรายการ  

ข้อเสนอแนะ 

1.ในการวจิยัในโอกาสหนา้ อาจจะเพิ่มการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ ผูบ้ริโภคและ

ผูป้ระกอบการ เช่นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ หรือเทคโนโลย ี 

2. จากการวเิคราะห์ขอ้มูล ควรสอบถามกลุ่มตวัอยา่งถึงงบประมาณในการซ้ือสินคา้  และรับรู้ถึง

ความตอ้งการใหส้อดคลอ้งกบัคุณภาพของสินคา้
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