บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นอุตสาหกรรมที่ มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้วตั ถุดิบธรรมชาติ ที่มีอยูภ่ ายในประเทศในการแปรรู ป มีการจ้างงาน
แรงงานช่างฝี มือภายในประเทศ ทาให้เกิดการสร้างรายได้สู่ชุมชน จนส่ งผลต่อการขับเคลื่อนของ
เศรษฐกิจ (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ, 2556) เฟอร์ นิเจอร์ มีบทบาทสาคัญ
ในด้านการตกแต่งอาคารบ้านเรื อน สานักงาน โรงแรม ภัตตาคาร รวมทั้งสถานประกอบการต่างๆ
ทั้ง ในด้า นประโยชน์ จ ากการใช้ ส อย และความสวยงาม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ที่ พ กั อาศัย หรื อ
คอนโดมิ เนี ยมที่มีพ้ืนที่จากัด ที่ตอ้ งอาศัยเฟอร์ นิเจอร์ ที่มีขนาดเล็กเหมาะสมตามขนาดพื้นที่ และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุ ด จากการรายงานภาพรวมของอุตสาหกรรมด้านการผลิตและจาหน่าย
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในปี 2559 ที่ผา่ นมา พบว่า มีการปรับตัวลดลงตามสภาวะการชะลอตัว
ของตลาดอสัง หาริ มทรั พ ย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เฟอร์ นิเจอร์ ที่ท าจากไม้ พบว่า ดัช นี ก ารจาหน่ า ย
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ภายในประเทศในปี 2559 ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.77 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558
(ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจ ธนาคารออมสิ น, 2559) สาเหตุหลักมาจากกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีปัญหาภาระ
ค่าครองชี พและหนี้ ครัวเรื อนที่สูงขึ้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคระมัดระวังการใช้จ่ายและเลือกที่จะจับจ่ายใช้
สอยในสิ่ งที่จาเป็ นมากกว่า นอกจากนี้ ยงั พบว่าในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีปัจจัยในการซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ ที่
หลากหลาย เนื่ องมาจากผูผ้ ลิตเฟอร์ นิเจอร์ หลายๆ แห่ งผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ออกมาให้ผบู้ ริ โภคได้เลือก
ซื้ อ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งปั จ จัย ทางสิ่ ง แวดล้อ มก็ เ ป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ผูบ้ ริ โภคนามาเป็ นเกณฑ์ใ นการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ โดยมองหาเฟอร์ นิเจอร์ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ผูบ้ ริ โภคสนใจใน
ทุกกระบวนการตั้งแต่วสั ดุที่ใช้ตอ้ งเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม หรื อมีการนาวัสดุรีไซเคิ ลมาใช้ในการ
ผลิต การออกแบบต้องใช้วสั ดุอย่างคุม้ ค่า ตอบสนองการใช้งานได้ตรงตามไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภค
อักหนึ่ งปั จจัย คือปั จจัยเศรษฐกิ จ ราคาจะต้องเหมาะสมกับคุ ณภาพของสิ นค้า ไม่สูงเกิ นกาลังซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค (กิ่งกานต์ ดิเรกฤทธิ์ , 2558)
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รู ปที่ 1.1 กราฟแสดงมูลค่าการจาหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ระหว่างกรุ งเทพมหานคร กับต่างจังหวัด
ตั้งแต่ปี 2555 – 2559.
ที่มา: ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจ ธนาคารออมสิ น, 2560.
จากกราฟแสดงมูลค่าการจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ระหว่างกรุ งเทพมหานคร กับต่างจังหวัด
ตั้งแต่ปี 2555 – 2559. สะท้อนให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ในต่างจังหวัดมีแนวโน้มที่จะซื้ อ
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้เพิ่มขึ้นสู งกว่าผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
การโฆษณาเป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มการตลาดที่สาคัญอย่างหนึ่ ง การโฆษณามีหน้าที่สาคัญ
เพื่อติดต่อสื่ อสารไปยังลูกค้า ด้วยเหตุที่การแข่งขันทางด้านธุ รกิจในปั จจุบนั มีความรุ นแรง บทบาท
ของการโฆษณาจึงทวีความสาคัญมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะเห็นได้วา่ บริ ษทั ใหญ่ๆ ได้ทุ่มงบประมาณจานวน
มากเพื่อการโฆษณาผ่านทุกช่องทางการสื่ อสารไม่วา่ จะเป็ น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ และสื่ อ
ออนไลน์ เป็ นต้น ดังนั้นจะต้องมีการวางแผนโฆษณา การเลือกใช้สื่อประเภทต่างๆ ที่จะนาข่าวสาร
ไปยังผูบ้ ริ โภคให้ได้จานวนมากที่สุด รวดเร็ วที่สุด เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและจูงใจให้ได้มากที่สุด (ปิ ย
ฉัตร ล้อมชวการ, 2550)
บริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดเล็กที่มีคุณภาพสู ง พร้อม
ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์คนรุ่ นใหม่ ตั้งแต่การออกแบบที่ เรี ยบง่ าย เหมาะกับการตกแต่งห้องในทุ ก
รู ปแบบ บริ ษทั ฯ ประกอบกิจการในรู ปแบบธุ รกิ จในครอบครัว เป็ นบริ ษทั ขนาดเล็กที่มุ่งเน้นการ
ทางาน และบริ หารงานแบบญาติมิตร โดยมี คุณจิราทิพย์ วีรวัฒนานนท์ ดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการบริ หาร และดูแลฝ่ ายขายและการตลาด โดยในปั จจุบนั บริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด มีช่องทาง
การสื่ อสารกับลูกค้า 3 ช่ องทาง ได้แก่ งานแสดงสิ นค้า ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ และสื่ อโฆษณา
ออนไลน์ (Line/ Facebook/ เวปไซต์)
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จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีความต้องการศึกษาความพึงพอใจต่อการรับสื่ อของลูกค้า
บริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด เพื่อให้บริ ษทั สามารถนามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กที่ทาจากไม้ รวมไปถึงการวาง
แผนการใช้สื่อเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ ของลูกค้าบริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด
1.2.2 เพื่อศึกษาการรับสื่ อของลูกค้าบริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.3.1 ทาให้ทราบถึงความต้องการซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ ของลูกค้าบริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด เพื่อ
นามากาหนดเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุ ด
1.3.2 ทาให้ทราบถึงความพึง พอใจของลูกค้าบริ ษทั ไอดี โมเบล จากัด ที่มีต่อสื่ อที่บริ ษทั
นาเสนอ บริ ษทั ฯ สามารถนามาวางแผนการใช้สื่อเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ

