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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด 
ในจังหวัดพังงา 

MARKETING MIX FACTORS THAT AFFECT THE DECISION TO BUY CHEMICAL 
TREATED BAMBOO FURNITURE IN PHANG-NGA 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไมไ้ผ่

แช่น้ำยาป้องกันมอดในจังหวัดพังงา และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอดในจังหวัดพังงา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัย

หรือทำธุรกิจในจังหวัดพังงา จำนวน 400 คน ทำการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดย

ใช้แบบสอบถามทั่วไป 300 ชุด และแบบสอบถามออนไลน์ 100 ชุด เป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่เพื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์

ตกแต่งบ้านหรือธุรกิจ โดยให้เหตุผลในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านด้วยไม้ เนื่องจากสินค้าที่ผลิตจากไม้ให้

ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติหรือความอ่อนโยน (Soft) ที่ได้จากลวดลายของเนื้อไม้ และปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญของ

ทุกปัจจัยในระดับสำคัญมากที่สุด ยกเว้นปัจจัยด้านราคาที่มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านบุคคล มี

ความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด 

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด, การตัดสินใจซื้อ 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to:  1. )  to study factors affecting the decisions to buy 

chemical treated bamboo furniture in Phang-nga 2.) to study marketing mix factors that affect the 

decision to buy chemical treated bamboo furniture in Phang- nga.  The sample group used in this 
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study consisted of people that they have house or business in Phang- nga 400 sample then 

convenience sampling method is used to collect data via online questionnaire. The data was then 

analyzed and results were shown as frequency, percentages, means, standard deviation and the 

hypothesis testing by one-way ANOVA 

 The result show buying behavior of customer choose chemical treated bamboo furniture 

for home/ business changing decorate style with buying decorate furniture from wood reason 

because of product from wood make feel like natural and soft.  Most of marketing mix level is at 

very high level except mean of price is at high level and mean of people is at medium level. 

Keywords: marketing mix factors, Decision, Chemical treat bamboo furniture 

 
 



1. บทนำ 
ไผ่นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสังคม

ของไทย ซึ่งในประเทศไทยพบชนิดไผ่ที่หลากหลายขึ้นกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงตามเกาะแก่ง
ต่าง ๆ ในทะเล ไผ่หลายชนิดมีคุณค่า มีความสำคัญต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีของชุมชน ท้องถิ่นไทย 
และกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ เช่น วิถีบริโภค อาหารการกิน ขนม ของเล่นเด็ก เครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องจัก
สานหัตถกรรม และเครื่องมือจับสัตว์น้ำ โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีในการแปรรูปไม้ไผ่นั้นมีมากมายหลากหลายชนิด
เพื่อใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน ไม้ประสาน วัสดุตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น หากนำไม้ไผ่มาผ่านขั้นตอนหรือ
การแปรรูปอย่างถูกวิธีจะป้องกันไม่ให้มอดและแมลงเข้าทำลายเนื้อไม้ได้ เนื้อไม้จะมีความแข็งแกร่งเหมือนไม้เนื้อ
แข็งหรือเหนือกว่าและมีความยืดหยุ่นสูงโดยเฉพาะเมื่อนำมาแปรรูปเป็นแผ่นไม้ลามิเนตจะมีความแข็งแกร่งใกล้เคียง
กับเหล็กอ่อน (mild steel) เลยที่เดียวหากเมื่อเทียบกันบนพื้นฐานของมวลต่อปริมาตรระหว่างไม้ไผ่ คอนกรีต ไม้
เนื้อแข็ง และเหล็กแล้ว ไม้ไผ่เป็นอันดับที่สองรองจากคอนกรีตในเรื่องของความแข็งแรง (strength) แต่อยู่ในอันดับ
แรกในเรื่องของความแกร่ง และยืดหยุ่น (stiffness) นอกจากนี้ไม้ไผ่ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นที่
ต้องการของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และไม้พื้น คือ มีการขยายตัวหรือหดตัวน้อยมากเมื่อเทียบกับไม้เนื้อแข็งทั่ว ๆ 
ไป ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากไม้ไผ่ต้องผ่านกรรมวิธีการรักษาเนื้อไม้และกระบวนผลิตที่ถูกต้อง หากมีการ
ดูแลรักษาที่ดีแล้วผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไผ่จะมีอายุการใช้งานยืนยาวไม่แพ้ไม้เนื้อแข็งเช่นกัน (กรกัญญา  อักษรเนียม 
และปานศิริ  นิบุญธรรม. 2554) แต่เนื่องจากยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน การทำตลาดเพื่อให้เกิดการรับรู้เพื่อ
นำไปสู่การจัดจำหน่าย การขนส่งไปยังพื้นที่อื่นทำได้ค่อยข้างยาก และการนำมาใช้ผลิตจึงเป็นเพียงรูปแบบดั้งเดิมที่
เคยมีมาแต่โบราณโดยการนำไม้ไผ่ทั้งลำมาขึ้นรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ แบบไม่ได้ผ่านกระบวนการขัด อบแห้ง หรือ
ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อป้องกันมอดในเนื้อไม้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ไผ่ไม่เป็นที่รู้จักและ
นิยมในตลาดทั่วไปเนื่องจากเกิดปัญหามอดในเนื้อไม้ ส่งผลให้ความเป็นไปได้ในการแข่งขันค่อนข้างน้อยและยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่สนใจ เพราะในปัจจุบันมีการรณรงค์
และส่งเสริมการใช้สินค้าท่ีผลติจากวัสดธุรรมชาติมากข้ึน ประกอบกับฝีมือ ภูมิปัญญาของคนไทยมีความประณตีและ
ละเอียดอ่อน เฟอร์นิเจอร์จึงเป็นหนึ่งสิ่งที่เหล่าผู้บริโภคสนเลือกซื้อเพื่อตกแต่งบ้าน หรือร้านค้าเพื่อให้ดูมีความเป็น
ธรรมชาติตามกระแสนิยมเกี่ยวกับการรณรงค์และส่งเสริมการใช้สินค้าจากวัสดุจากธรรมชาติที่กำลังมาแรงอยู่ใน
ขณะนี้ ส่งผลให้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้สัก ไม้สน รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจาก
ไม้ไผ่ก็มีการแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้น 

ทว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอดในจังหวัดพังงา เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและตรงจุดที่สุด โดยสามารถออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ออกมาตรงตามความต้องการอีกทั้ง
ได้มาตรฐานตามที่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศต้องการ 

ผู้วิจัยในฐานะผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับไม้ไผ่ ซึ่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด จำหน่ายวัสดุที่
ผลิตจากไม้ไผ่ในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำ ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอดในจังหวัดพังงา โดยมุ่งหวังว่าข้อมูล
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จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการและผู้ผลิต ในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอดในจังหวัดพังงา 
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกัน

มอดในจังหวัดพังงา 
 

3. สมมติฐานในการวิจัย 
3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ อาชีพ ประเภทท่ีพักอาศัยและรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน ของประชากรในจังหวัดพังงา 
3.2 พฤติกรรมการเลือกซื้อท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอดใน

จังหวัดพังงา 
3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกัน

มอดในจังหวัดพังงา 
 

4. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นำแนวคิดทางด้านปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler & 
Keller และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ อันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด 
โดยปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีบ้านพักอาศัยหรือ
ทำธุรกิจในจังหวัดพังงา จำนวน 400 คน ซึ่งจะอธิบายถึงการตัดสินใจของผู้บริโภค ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วน
บุคคล และความแตกต่างของตัวบุคคลทางด้านต่างๆ 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะอธิบายถึงการตัดสินใจของผู้บริโภค ได้รับอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาด ที่เป็นตัวกระตุ้น
หรือสิ่งเร้าทางการตลาดเพื่อใช้จูงใจผู้บริโภค 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ โดยบุคคลนี้จะอยู่ในภาวะที่จะทำการตัดสินใจซื้อ และจะเลือกที่จะปฏิบัติตามวิธี
ใดวิธีหนึ่งตามความเห็นชอบของตัวเองว่าจะเกิดผลดีมากท่ีสุดหรือจะเกิดผลเสียน้อยท่ีสุด 
 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 ในการทดสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาและตรวจทานแก้ไข เพื่อให้
ได้ความถูกต้องและสมบูรณ์  
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ขั้นตอนที่ 2 นำแบบสอบถามไปหาค่าความเที่ยงตรงทางเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยจำนวน 3 ท่าน ในการช่วยพิจารณาตรวบสอบความถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา ซึ่งมีการให้
คะแนนตามเกณฑ์ดังนี ้

1) ถ้าผู้วิจัยเชื่อมั่นว่าข้อความมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามเนื้อหา 
ให้คะแนน +1 

2) ถ้าผู้วิจัยไม่เช่ือมั่นว่าข้อความมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามเนื้อหา 
ให้คะแนน 0 

3) ถ้าผู้วิจัยเช่ือมั่นว่าข้อความไม่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามเนื้อหา 
ให้คะแนน -1 

จากนั้น ผู้วิจัยจึงนำผลคะแนนท่ีผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านให้มานั้น ไปหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) โดยที่
ผู ้วิจัยจะเลือกเฉพาะคำถามที่มีค่าเฉลี่ยความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ ้นไป โดยการทดสอบความตรงดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ 
คน ค่าที่ได้ คือ 0.967 

ขั้นตอนที่ 3 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ตัวอย่าง เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์
หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิ (อัลฟา) ให้ได้ค่า Cronbach ผล
การหาค่าสัมประสิทธ์ิ พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิอยู่ท่ี 0.936 
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กรอบแนวคิด 

  
 

6. วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด
ในจังหวัดพังงา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยหรือทำธุรกิจในจังหวัดพังงา  
จำนวน 400 คน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในขณะที่ผู้ศึกษาเก็บ
ข้อมูลได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสอบถามทั่วไป ที่ผู้ศึกษาได้สร้าง
ขึ้น เนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการสอบถามถึงพฤติกรรมส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกใช้
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด ได้แก่  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และ 
ส่วนท่ี 4 คำถามปลายเปิดด้านปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือที่มีผล
ต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยา

ป้องกันมอด 

• เหตุผลที่เลือกซื้อ
เฟอร์นิเจอรไ์มไ้ผ ่

• แนวโน้มที่จะซื้อ/ใช้
เฟอร์นิเจอรไ์มไ้ผ่ในอนาคต 

• วัสดุที่สนใจในการตกแต่ง
บ้าน 

• เหตุผลที่เลือกใช้
เฟอร์นิเจอรไ์ม้เป็นหลัก 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 

• ด้านผลิตภณัฑ์  

• ด้านราคา 

• ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย  

• ด้านการส่งเสริมการตลาด  

• ด้านบุคคล  

• ด้านกระบวนการ 

• ด้านลักษณะทางกายภาพ  

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการ

ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่

น้ำยาป้องกันมอดใน

จังหวัดพังงา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ  

• ระดับการศึกษา 

• อายุ   

• อาชีพ 

• ประเภทที่พักอาศัย 

• รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษานำแบบสอบถามออนไลน์ส่งให้กับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีบ้านหรือธุรกิจในพื้นที่จังหวัดพังงา โดย

ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Line 
เป็นต้น จนครบ 400 ตัวอย่าง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อทำการเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดแล้ว ผู้วิจัยจะต้องตรวจสอบ (Editing) ความสมบูรณ์ของการ

ตอบแบบสอบถามเพื่อแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก เพื่อนำแบบสอบถามฉบับที่มีความสมบูรณ์มาลงรหัส 
(Coding) ตามที่กำหนดไว้ สำหรับประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และ
ทำการป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency)  ค่าร้อยละ 
(percentage) เพื่อใช้อธิบายลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)  
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่
น้ำยาป้องกันมอด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ในแต่ละกลุ่ม แล้ว
หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอรไ์ม้ไผแ่ช่น้ำยาป้องกันมอด โดยใช้สถิติ T-test สำหรับความสัมพันธ์
ที่มีตัวแปร 2 ตัวแปร และใช้สถิติ F-test สำหรับความสัมพันธ์ที่มีตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป วิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ใช้วิธีการแจกแจงความถี่ (frequency) และวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่อสรุป
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอดใน

จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีผลตอ่การตัดสินใจเลอืกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไมไ้ผแ่ช่น้ำยาป้องกัน

มอดในจังหวัดพังงาและ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอรไ์ม้ไผ่

แช่น้ำยาป้องกันมอดในจังหวัดพังงา จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ที่มีบ้านพักหรือธุรกิจในจังหวัดพังงา ซึ่งสามารถ

นำเสนอตามลำดับ ดังน้ี 

7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท และมีที่
พักแบบบ้านเดี่ยวมากที่สุด 

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอดในจังหวัดพังงา ส่วน
ใหญ่มีโอกาสที่จะซื้อ/ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด โดยให้เหตุผลที่ทำให้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่เพื่อ
ต้องการเปลี่ยนสไตล์ตกแต่งบ้านหรือธุรกิจเป็นลำดับแรก โดยมีความสนใจหรือนิยมผลิตภัณฑ์จากไม้มากที่สุด และ
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ให้เหตุผลในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านด้วยไม้ เนื่องจากสินค้าที่ผลิตจากไม้ให้ความรู้สึกถึงความเป็น
ธรรมชาติหรือความอ่อนโยน (Soft) ที่ได้จากลวดลายของเนื้อไม้ 

7.3 ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด
ในจังหวัดพังงา ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 
ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสำคัญ 

1. ด้านผลติภณัฑ ์ 4.25 0.51 มากที่สุด 
2. ด้านราคา 4.20 0.53 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.26 0.56 มากที่สุด 
4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด 4.31 0.53 มากที่สุด 
5. ด้านบุคคล 4.43 0.56 มากที่สุด 
6. ด้านกระบวนการ 4.39 0.58 มากที่สุด 
7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 4.37 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.25 0.51 มากที่สุด 
 

จากการที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แสดงระดับความสำคัญในหัวข้อต่างๆ แบบ  5 ระดับ โดยได้เลือกตอบ
เพียง 1 ระดับเท่านั้น ผู้ศึกษาได้กำหนดระดับมาตราส่วนที่เป็นข้อความให้เป็นค่าตัวเลข เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
นำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สรุปได้ว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ดังต่อไปนี ้

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด ในระดับมาก
ที่สุด โดยปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ สามารถผลิตชิ้นงานตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ รองลงมาคือ สินค้ามี
คุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี และปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยที่สุด คือ สินค้ามีหลากหลายขนาดและหลายประเภทให้
เลือก 

ปัจจัยด้านราคา มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด ในระดับมาก 
โดยปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพงานที่ได้รับ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับ
บริการที่ได้รับ และปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยที่สุด คือ ราคาถูกและมีคุณภาพการใช้งานยาวนานเมื่อเทียบกับร้านอื่น ๆ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ยาป้องกัน
มอด ในระดับมากที่สุด โดยมีปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ ส่งสินค้าทั่วไทยและต่างประเทศ รองลงมา สถานท่ี
จำหน่ายกว้างขวาง สะอาดและจอดรถสะดวก และปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยที่สดุ คือ ร้านอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว 
แหล่งธุรกิจและที่พักอาศัยของคนไทยและชาวต่างชาติ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกัน
มอด ในระดับมากที่สุด โดยมีปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ จัดราคาส่งให้ลูกค้าเมื ่อซื้อสินค้าจำนวนมาก 
รองลงมา ราคามีความยืดหยุ่น สามารถต่อรองราคาและปรับคุณภาพของสินค้าให้เหมาะสมกับราคาที่ต้องการได้ 
และปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยที่สุด คือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านผ่านช่องทาง Social media และหน้าร้าน 
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ปัจจัยด้านบุคลากร มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด ในระดับ
มากที่สุด โดยปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ เจ้าของกิจการ/พนักงานขายบริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม 
แจ่มใส รองลงมาคือ เจ้าของกิจการ/พนักงานขายสามารถ ให้คำแนะนำกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และเจ้าของกิจการ/
พนักงานขายมีความกระตือรือร้นในการให้บริการอย่างรวดเร็ว 

ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด ใน
ระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ ระบบการรับงาน-ส่งงาน ถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็ว 
รองลงมาคือ เจ้าของกิจการ/พนักงานขายอธิบายขั้นตอนการดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่อย่างละเอียดทุกครัง้หลังส่ง
สินค้า และปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยที่สุด คือ เจ้าของกิจการ/พนักงานขายอธิบายขั้นตอนการประกอบช้ินงานอย่าง
ถูกต้อง เข้าใจง่าย 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอด 
ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ เลือกใช้น้ำยาป้องกันมอดสูตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รองลงมา ท่ีจอดรถสะดวก และปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยที่สุด คือ พ้ืนท่ีในร้านกว้างขวาง ไม่อึดอัด 

ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญของทุกปัจจัยในระดับสำคัญมากที่สุด ยกเว้นปัจจัยด้าน
ราคาที่มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านบุคคล มีความสำคัญต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่ไผ่แช
น้ำยาป้องกันมอด มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
ราคา 

7.4 ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั่วไปกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลตอ่เฟอร์นิเจอร์ไมไ้ผแ่ช่
น้ำยาป้องกันมอด จากการศึกษาพบว่า 

เพศที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอดในจังหวัดพังงา 
อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอดในจังหวัดพังงา 

แตกต่างกัน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอรไ์ม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอดในจังหวัด

พังงา แตกต่างกัน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อาชีพท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอดในจังหวัดพังงา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอดใน

จังหวัดพังงา แตกต่างกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านบุคลากร 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ประเภทท่ีพักอาศัยท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่น้ำยาป้องกันมอดใน
จังหวัดพังงา 
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
8.1 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญของทุกปัจจัยในระดับสำคัญมากที่สุด ยกเว้นปัจจัยด้านราคาที่มี

ความสำคัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านบุคคล มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่ไผ่แชน้ำยา
ป้องกันมอด มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler (1997 : 92) ที่
กล่าวว่า บุคลากรนับได้ว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสำคญัเนื่องจากเป็นผูค้ิด วางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อ
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ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่วางกลยุทธ์ไว้นอกจากนี้บทบาทอีกอย่างหนึ่งของบุคลากรที่มีความสำคัญ คือ 
การมีปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพัน
กับองค์กรในระยะยาว 

8.2 ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่แช่
น้ำยาป้องกันมอดในจังหวัดพังงา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
รายได้ต่อเดือนมักมีความผันแปรตามระดับการศึกษา โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีรายได้ต่อเดือนสูงตามไปด้วย 
จึงมีการตัดสินใจเลือกซื้อท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจีรวรรณ นานเขียว (2555) ซึ่ง พบว่าปัจจัยส่วน
บุคคลด้านการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกันมีระดับความจงรักภักดีที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรุณวรรณ ชมบุตร (2556) ซึ่งพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโซฟาได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดโซฟา ได้แก่ ปัจจัย
ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ธุรกิจควรออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มีความหลากหลาย 

โดยเน้นรูปแบบท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น หรือมีความแปลกใหม่  
9.2 ธุรกิจควรผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใส่ใจในเรื่องของคุณภาพความประณีตในการผลิต และมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ  
9.3 ธุรกิจควรขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้กว้างมากขึ้น อาจมีการสร้างเครือข่ายหรือตัวแทนในการจัด

จำหน่าย เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ให้กว้างมากขึ้นและจัดส่งทั้งในและต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เลือกซื้อสินค้าโดยที่ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง 

9.4  ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ 
ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคทั้งสิ้น ควรมีการอบรมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีความคงทน และตอบข้อซั กถามต่างๆ ให้แก่
ผู้บริโภค สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคทำให้สามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ 
 

10. เอกสารอ้างอิง 
กรกัญญา  อักษรเนียม และปานศิริ  นิบุญธรรม.  (2554).  “ไผ่ พืชพรรณสร้างโลก”.  ว.เคหการเกษตร.  35(11): 76-99 
จีรวรรณ  นานเขียว.  (2555).  ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ซื ้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ใน จังหวัด

นครนายก.  วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี. 
อรุณวรรณ  ชมบุตร.  (2556).  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดโซฟาของผู้บริโภคในจังหวัด อยุธยา.  (ภาคนิพนธ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต).  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปณิศา  ลัญชานนท์.  (2548).  หลักการตลาด.  กรุงเทพฯ: ธรรมสาร 
Kotler, P.   (2012).  Keller KL.  Kotler Keller marketing management.  (14th ed. ) .  New York:  Pearson 

Educatzion Publishers. 
Kotler, P.  (1997).  Marketing management analysis, planning, implementation and control (9th ed.).  

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 


