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บทคัดยอ 

การศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไมสักสวนปา ของลูกคาที่ซื้อไม
สักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ สุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ และทําการ
กําหนดขนาดจํานวน 2 กลุม กลุมตัวอยาง คือ ลูกคาที่ซื้อไมสักไปใชเอง และกลุมลูกคานําไปใชทาง
อุตสาหกรรม จํานวนกลุมละ 65 รายเทากัน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยใชสถิติพรรณนา เพื่อหาคาความ
ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตาม 
ดวยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวาสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญในภาพรวมระดับปานกลาง โดยปจจัยที่มี
ความสําคัญอันดับแรก คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด  

ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณพบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกซื้อไม
สักมากที่สุดรองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานราคาตามลําดับ สรุปไดวาทุก
ปจจัยมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไมสักสวนปาแมมาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ: ไมสัก สวนปาแมมาย การตัดสินใจของลูกคา การตลาด 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study customers’ factor affective on making a 
decision to purchase teak timber from Mae-my Plantation, Amphur Muang, Lampang.This 
study is the survey research, The sampling was 65 customers who bought teak timber for 
use and 65 customers who bought teak timber for manufacturing,by random samplingwith 
the query tool, using descriptive statistics to determine the frequency, percentage, mean 
and standard deviation. And statistical inference Analysis of the relationship of the 
dependent variable with multiple regression techniques 
 The results showed that the overall marketing mix is important in amoderate level. 
The factors that are important: First, the product, place, price and promotion. 
 The regression coefficient distribution affects by the place most, followed by the 
productfactors, the promotion factorsand the price factors. Concluded that all of the factors 
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affecting the decision to purchase teak timber from Mae-my Plantation is significant at the 
0.05 level. 
 
Keywords :  Making to PurchaseTeak Timber, Customers' Decision Making, Marketing 
 
บทนํา 

ไมสักเปนไมเศรษฐกิจที่ไดรับความนิยมอยางมากในการนําไปผลิตเครื่องเรือนเครื่องใช กอสรางหรือ
ตกแตงท่ีพักอาศัย เพราะมีความสวยงามทั้งดานลวดลายและสีสัน อีกท้ังไมสักเปนไมที่มีถิ่นกําเนิดโดย
ธรรมชาติในประเทศไทย เนื่องจากมีสภาพแวดลอมทางภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสม ถึงแมปจจุบันจะ
มีวัสดุทดแทนไมมากมายหลายชนิดในตลาดใหผูบริโภคไดตัดสินใจเลือกซื้อก็ตาม แตไมสักก็ยังไดรับความนิยม
ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งปจจุบันการปลูกสรางสวนปาไมสักในประเทศไทยมีทั้งดําเนินการปลูกโดยรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเปนจํานวนมาก แตที่ดําเนินการผลิตไมสักทอนออกจําหนายสูตลาดรายใหญที่สุดใน
ประเทศไทยคือ สวนปาไมสักขององคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในปจจุบันสวนปาไมสักขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ในเขตทองท่ีจังหวัดลําปางที่มีการ
ผลิตไมสักทอนออกจําหนายสูตลาด มีจํานวนทั้งสิ้น 6 สวนปา ไดแก สวนปาแมมายสวนปาแมทรายคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง สวนปาแมเมาะ, สวนปาแมจาง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง สวนปาทุงเกวียน อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง สวนปาเวียงมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง นอกจากในเขตจังหวัดลําปางแลว องคการ
อุตสาหกรรมปาไม ยังมีสวนปาไมสักที่สามารถผลิตไมสักทอนออกจําหนาย กระจายอยูในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ตางๆ อาทิเชน เชียงใหม ลําพูน แพร ตาก อุตรดิตถ พิษณุโลก นครสวรรค และกาญจนบุรี เปนตน รวมพ้ืนที่
สวนปาไมสักขององคการอุตสาหกรรมปาไมทั้งประเทศ กวา 620,000 ไร สวนปาแมมายเปนสวนปาที่ปลูก
สรางโดยงบประมาณขององคการอุตสาหกรรมปาไม เร่ิมดําเนินการตัดสางขยายระยะไมสักตามหลักวิชาการ
ปาไมและการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน เริ่มนําไมสักทอนสวนปาท่ีผลิตไดออกจําหนาย ตั้งแตป พ.ศ. 2538 
สามารถผลิตไมสักทอนไดปละประมาณ 3,000-5,000 ลูกบาศกเมตร  ภารกิจหลักของสวนปาแมมาย 
ประกอบดวยงานดานการปลูกและบํารุงสวนปาดานการทําไมสักสวนปา ดานการจําหนายไมสักสวนปา และ
งานดานการจัดระบบการจัดการสวนปาอยางยั่งยืนตามมาตรฐานสากล สวนปาแมมายจําหนายไมสักตาม
หลักเกณฑการทําไมและจําหนายไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยเนนวิธีการประมูลจําหนายแบบตลาด
กลางคาไมที่สวนปาเดือนละประมาณ 2 ครั้งเพ่ือจําหนายใหลูกคารายยอย คือ ราษฎรในทองถ่ินจัดสงให
หนวยงานขององคการอุตสาหกรรมปาไมเองเพ่ือนําไปแปรรูปเพ่ิมมูลคาสินคาออกจําหนายในตลาด สวนปาแม
มายมีการดําเนินการในลักษณะธุรกิจ  ดําเนินงานเปนศูนยกําไร จึงมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการจัดการดาน
เศรษฐกิจ การดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการประจําปและแผนงานระยะยาวโดยอาศัยความชํานาญ
ประสบการณและขอมูลทางวิชาการ 

ดังนั้น จากการศึกษาพบวาปญหาคุณภาพไมไมเปนไปตามความคาดหวังของลูกคา ราคาไมเม่ือ
เปรียบเทียบกับเอกชนแลวแพงกวา ไมมีการสงเสริมการขายและชองทางการจัดจําหนายไมหลากหลาย ซึ่ง
จําหนายเฉพาะท่ีสวนปาเทานั้นสงผลใหการดําเนินงานของสวนปาแมมายไมเปนไปตามเปาหมาย จึงเปนที่มา
ของการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซ้ือไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง   
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. ศึกษาระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดของสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง 
2. ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ประโยชนเชิงวิชาการ เพ่ือนําผลการศึกษาที่ไดมาใชในการปรับปรุงการจัดจําหนายไมสักทอนของ
สวนปาแมมาย เพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2.  ประโยชนเชิงพาณิชย เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินกลยุทธในการวางแผนการตลาดของสวนปา
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ทบทวนวรรณกรรม 
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สวนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2546 : 52 - 55) ดังนี้ 
 สวนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกัน
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวยเครื่องมือตอไปน้ี 
 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ผลิตภัณฑหรือส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความจําเปน
หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมไดเชนบรรจุภัณฑสี
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ราคาคุณภาพตราสินคาบริการและช่ือเสียงของผูขายผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคาบริการสถานท่ีบุคคลหรือ
ความคิดผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคาบริการสถานท่ี
องคกรหรือบุคคลผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทํา
ใหผลิตภัณฑสามารถขายได 
 2. ราคา (Price) หมายถึงจํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือ
หมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) 
ของลูกคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา ของผลิตภัณฑนั้นถาคุณคา
สูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ 
 3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึงโครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใช
เพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการการไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย
คือสถาบันการตลาดสวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายตัวสินคาประกอบดวยการขนสงการคลังสินคาและการ
เก็บรักษาสินคาคงคลัง 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอตราสินคา
หรือบริการหรือความคิดหรือตอบุคคลโดยใชเพ่ือจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการความทรงจํา 
(Remind) ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึกความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อหรือเปนการ
ติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อเพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดตอสื่อสารอาจ
ใชพนักงานขาย (Personal selling) ทําการขายและการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non-personal selling) 
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการองคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งตองใชหลักการ
เลือกใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication: IMC) 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคาผลิตภัณฑคูแขงขันโดยบรรจุจุดมุงหมายรวมกันได 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดานสวนประสมการตลาดของ Philip Kotler 
and  Kevin Keller (2011: 161)  สรุปตัวแปรที่เก่ียวของไดดังนี้ 
 
 

                          ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
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สมมติฐานในการศึกษา 
H1 : ดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
H2 : ดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
H3 : ดานการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
H4 : ดานสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
 

วิธีการดําเนินการศึกษา 
ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกคาท่ีซื้อไมสัก เพื่อไปใชสอยเอง หรือผูบริโภคคน

สุดทาย และลูกคาที่ซื้อไมสัก เพ่ือไปดําเนินธุรกิจตอ หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ขนาดประชากร 187 ราย 
(เอกสารการนําเคลื่อนที่ไมสักท่ีทําออกจากสวนปาแมมายป,  2556) และคํานวณกลุมตัวอยางตามตารางทาโร 
ยามาเน (Yamane,  1973) กําหนดความคลาดเคล่ือนในกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 ไดขนาดจํานวนตัวอยาง 
130 ราย กําหนดขนาดกลุมละจํานวน 65 รายเทากันและสรางแบบสอบถามจําแนกออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได วัตถุประสงคในการซื้อ
ไมทอน เปนคําถามแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2  สวนประสมทางการตลาด จําแนกได 4 ดาน คือ (1) ดานผลิตภัณฑ (2) ดานราคา (3) ดาน
การจัดชองทางการจําหนาย และ (4) ดานการสงเสริมการตลาด เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 3 
ระดับ คือ นอย ปานกลาง มาก  (เติมศักดิ์ สุขวิบูลย, 2552 : หนา 5)  

ตอนท่ี 3 ปญหา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเปนคําถามแบบปลายเปด 
การวิเคราะหขอมูลจําแนกออกเปนสองสวนคือ สถิติพรรณนา เพ่ือหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติอนุมาน วิเคราะหดวยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี Enter 
 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาลูกคาทั้งสองประเภทท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือไมสวนปาแมมายในสัดสวนท่ีเทากัน พบวาเพศ

ชายซ้ือไมมากกวาเพศหญิง อายุสูงสุด 69 ป อายุต่ําสุด 30 ป ลูกคาสวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว รองลงมา
อาชีพบริการ รับจาง และอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ เปนลําดับสุดทาย รายไดตอเดือนสวนใหญมากกวา 
30,000 บาทข้ึนไป รองลงมา รายไดระหวาง 10,000-30,000 บาทตามลําดับ 

ความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด มีความสําคัญโดยรวม ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
2.2546) เมื่อจําแนกตามสวนประสมทางการตลาดแตละปจจัย พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสําคัญใน
ระดับปานกลางถึงมาก  (คาเฉลี่ย2.4179) สวนดานการจัดจําหนายมีความสําคัญในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
2.3144) ดานราคามีความสําคัญในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.2308) และดานการสงเสริมการตลาด มี
ความสําคัญในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.0554) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 1 การทดสอบสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณดวยวิธี Enter 

ตัวแปรอิสระ 
การตัดสินใจในการเลือกซื้อ 

คาสัมประสิทธิ์
ถดถอย 

คาความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

t P-value VIF 

คาคงที่ -0.573 0.099 -5.777 0.000  
ดานผลิตภัณฑ 0.265 0.055 4.856 0.000 2.178 
ดานราคา 0.202 0.065 3.117 0.002 2.922 
ดานการจัดจําหนาย 0.539 0.08 6.729 0.000 4.643 
ดานการสงเสริมการตลาด 0.235 0.58 4.054 0.000 2.696 
R2=0.880, F=229.886, Adj R2=0.880, P-value=0.000 

มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมากท่ีสุดเทากับ 0.539 

รองลงมาปจจัยดานผลิตภัณฑมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.265 ดานการสงเสริมการตลาดมีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.235 และดานราคามีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.202 ตามลําดับ สรุปไดวา
ทุกปจจัยมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไมสักสวนปาแมมายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity test) โดยใชคา (Variance 
Inflation Factor) ปรากฏวาคา VIF ของแตละตัวแปรอิสระ  มีคาตั้งแต 2.178-4.643 ซึ่งมีคานอยกวา 10 
แสดงวาตัวแปรอิสระแตละตัวมีความสัมพันธกันในระดับที่ยอมได (Lee, Lee and Lee, 2000 : 704) 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง โดยใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (4Ps) สรุปไดดังนี้ 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุมโดยรวม ใหความสําคัญตอสวนประสมทาง
การตลาดในระดับปานกลางถึงมาก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และใหความสําคัญในระดับปานกลาง เรียง
ตามลําดับ คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจ เรียงตามลําดับ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด  

แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่เห็นวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซ้ือไมสักสวนปา โดยเรียงลําดับจากมีผลมากลงมา ไดแก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

 
จําแนกตามกลุมลูกคาที่ซื้อไมสักไปใชสอยเอง 
ดานผลิตภัณฑ 
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชสอยเอง  ใหความสําคัญกับปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ไดแก เปนไมที่ถูกตองตามกฎหมาย สอดคลองกับผลการศึกษา
ของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ เปนไมที่ถูกตองตามกฎหมาย เปนปจจัยที่
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ดานผลิตภัณฑ 
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สําคัญที่สุดตอการเลือกซื้อไมสักสวนปา  แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประวุฒิ  จีนา (2556) ซึ่งพบวา 
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือไมมีคุณภาพดีไมมีตําหน ิ

ดานราคา 
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชสอยเอง  ใหความสําคัญกับปจจัยดาน

ราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด เทากัน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นแรกราคาไม อ.อ.ป. มีความเหมาะสม
กับคุณภาพไม สอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ในระดับมากและมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาไม อ.อ.ป. มีความเหมาะสมกับคุณภาพไม และประเด็นที่สอง มี
หลายระดับราคาใหเลือกซื้อ ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) และท้ังสองประเด็น
ดังกลาว ไมสอดคลองกับกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใหปจจัยยอยดานการกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน เปนปจจัยดานราคาที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจ
ซื้อของลูกคา 

ดานการจัดจําหนาย  
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซ้ือไมสักสวนปาแมมายไปใชสอยเอง  ใหความสําคัญกับปจจัยดานการ

จัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด เทากัน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นหมอนไมกวางขวางสะดวก 
และประเด็นสถานที่จัดประมูลมีความสะดวกเพียงพอตอการบริการลูกคา ซึ่งท้ังสองประเด็น ไมสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ การจัดกองไมตามชวงความโตชวงความยาวและมีคุณภาพใกลเคียงกัน และไมสอดคลองกับกับผล
การศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานทําเลที่ตั้ง
ของสวนปาแตละแหงเดินทางไปมาสะดวก  เปนปจจัยดานการจัดจําหนายที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อของ
ลูกคา 

ดานการสงเสริมการตลาด  
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซ้ือไมสักสวนปาแมมายไปใชสอยเอง  ใหความสําคัญกับปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดไดแก ประเด็น สงจดหมายแจงขาวสารการจําหนายไมสง
ตรงถึงลูกคา สอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน
ระดับมากและมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ สงจดหมายแจงขาวสารการจําหนายไมสงตรงถึงลูกคา  และสอดคลองกับ
กับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานมี
จดหมายหรือแผนพับสงตรงถึงลูกคา เปนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อของ
ลูกคา 

จําแนกตามกลุมลูกคาที่ซื้อไมสักไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม 
ดานผลิตภัณฑ 
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญ

กบัปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด ไดแก เปนไมที่ถูกตองตามกฎหมาย สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดาน เปนไมที่
ถูกตองตามกฎหมาย เปนปจจัยที่สําคัญท่ีสุดตอการเลือกซ้ือไมสักสวนปา  แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวา ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉล่ียสูงสุด 
คือไมมีคุณภาพดีไมมีตําหนิ 

ดานราคา 
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จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ไดแก  มีหลายระดับราคาใหเลือกซ้ือ ไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ราคาไม อ.อ.ป. มีความเหมาะสมกับคุณภาพไม  และไมสอดคลองกับกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพง
กันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานการกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน 
เปนปจจัยดานราคาที่สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อของลูกคา  

ดานการจัดจําหนาย  
พบวา ลูกคากลุมซ้ือไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญกับปจจัยดาน

การจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด ประเด็นหมอนไมกวางขวางสะดวก ไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การจัดกองไมตามชวงความโตชวงความยาวและมีคุณภาพใกลเคียงกัน และไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ซึ่งพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานทําเลท่ีตั้งของสวนปา
แตละแหงเดินทางไปมาสะดวก  เปนปจจัยดานการจัดจําหนายที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อของลูกคา 

ดานการสงเสริมการตลาด 
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญ

กับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดไดแก ประเด็น สงจดหมายแจงขาวสาร
การจําหนายไมสงตรงถึงลูกคา สอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผล
ตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงจดหมายแจงขาวสารการจําหนายไมสงตรงถึงลูกคา 
และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัย
ยอยดานมีจดหมายหรือแผนพับสงตรงถึงลูกคา เปนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่สําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจซื้อของลูกคา 

ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณดวยวิธี Enter พบวาปจจัยดานการจัดจําหนายมีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยมากที่สุด ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) และผล
การศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  

รองลงมาปจจัยดานผลิตภัณฑซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่
สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สอง คือ ปจจัยการจัด
จําหนาย และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สอง คือ ปจจัยดานราคา 

ดานการสงเสริมการตลาดซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่สรุปวา
ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สาม คือ ปจจัยดานราคา และ
ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สาม คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

และดานราคา ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) และผลการศึกษาของ
ประวุฒิ  จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจนอย
ที่สุด คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

การทดสอบสมมติฐานทั้ง 4 ขอ พบวาทุกปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ไมสักสวนปาแมมายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด ไดแก  มีหลายระดับราคาใหเลือกซ้ือ ไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ราคาไม อ.อ.ป. มีความเหมาะสมกับคุณภาพไม  และไมสอดคลองกับกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพง
กันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานการกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน 
เปนปจจัยดานราคาที่สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อของลูกคา  

ดานการจัดจําหนาย  
พบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญกับปจจัยดาน

การจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด ประเด็นหมอนไมกวางขวางสะดวก ไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การจัดกองไมตามชวงความโตชวงความยาวและมีคุณภาพใกลเคียงกัน และไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ซึ่งพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานทําเลท่ีตั้งของสวนปา
แตละแหงเดินทางไปมาสะดวก  เปนปจจัยดานการจัดจําหนายที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อของลูกคา 

ดานการสงเสริมการตลาด 
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญ

กับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดไดแก ประเด็น สงจดหมายแจงขาวสาร
การจําหนายไมสงตรงถึงลูกคา สอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผล
ตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงจดหมายแจงขาวสารการจําหนายไมสงตรงถึงลูกคา 
และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวชิาดา  แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัย
ยอยดานมีจดหมายหรือแผนพับสงตรงถึงลูกคา เปนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่สําคัญท่ีสุดในการ
ตัดสินใจซื้อของลูกคา 

ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณดวยวิธี Enter พบวาปจจัยดานการจัดจําหนายมีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยมากที่สุด ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) และผล
การศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
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สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สอง คือ ปจจัยการจัด
จําหนาย และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สอง คือ ปจจัยดานราคา 

ดานการสงเสริมการตลาดซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่สรุปวา
ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สาม คือ ปจจัยดานราคา และ
ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สาม คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

และดานราคา ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) และผลการศึกษาของ
ประวุฒิ  จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจนอย
ที่สุด คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

การทดสอบสมมติฐานทั้ง 4 ขอ พบวาทุกปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
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ขอแสนอแนะท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคําแนะนํา 
 1. คัดแยกคุณภาพไม แบงเปนเกรด แยกจําหนายใหชัดเจน เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
ลูกคาในการเลือกซื้อ 
 2. เมื่อเทียบกับสวนปาเอกชนแลว ลูกคาอยากใหสวนปาแมมายลดราคาจําหนายไมสักลง และมีการ
ยืดระยะเวลาจายเงินที่นานขึ้น 
 3. ปรับปรุงขั้นตอนการจัดไมสักเพ่ือสงมอบใหลูกคาใหรวดเร็วขึ้น 
 4. อยากใหแจงขาวสารทางโทรศัพทถึงลูกคาใหมีความครอบคลุมเพราะจะไดทราบขอมูลการจําหนาย
ไมสักท่ีเปนปจจุบัน 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1. อาจศึกษาปจจัยภายในท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง เพ่ิมเติม เพ่ือใหทราบขอมูลในเชิงลึกวา ระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ปจจัยใดมีผล
ตอการตัดสินใจมากกวากัน 

2. อาจศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ กับสวนปาอ่ืนท่ีมีปจจัยแวดลอมเหมือนหรือใกลเคียงกับสวนปาแมมาย 
เพ่ือพิจารณาความเหมือนหรือแตกตางกันเพ่ิมเติม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณตามเปาหมายไดเพราะไดรับความรวมมือชวยเหลือคําแนะนําที่
เปนประโยชนตอการศึกษาคนควาอยางยิ่ง จากผูมีพระคุณหลายทาน อาทิ  คณะอาจารยกลุมที่ปรึกษา 
ประกอบไปดวย รองศาสตราจารยจินตนา สุนทรธรรม รองศาสตราจารยอุเทน ปญโญ และ รองศาสตราจารย
รําพึง เวชยันตวุฒิ  ที่มอบคําแนะนํา ใหความรู ขอคิดตางๆ  มาตลอด จนเปนงานวิจัยฉบับสมบูรณขึ้นมา
ขอขอบคุณทานคณาจารยทุกทานในคณะบริหารธุรกิจที่ประสิทธิประสาทวิชาความรูแกผูศึกษาวิจัย 
ขอขอบคุณบุคคลากร เจาหนาที่ในคณะบริหารธุรกิจที่อํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดในชวงเวลาศึกษาเลา
เรียน  ขอขอบคุณผูประกอบการอุตสาหกรรมไมและผูเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปน
อยางดี และไดใหขอมูลที่เปนประโยชนครบถวน ทําใหนําขอมูลไปวิเคราะหไดในทุกดานและการคนควาอิสระ
สําเร็จสมบูรณ 

ขอขอบคุณ พนักงานและเจาหนาที่ของงานสวนปาแมมายที่ใหใชสถานที่ เอ้ือเฟอขอมูลเบ้ืองตน
สําหรับใชในการวิจัย ขอบคุณประธานสหกรณบริการผลิตภัณฑไมน้ําชําและสหกรณบริการผลิตภัณฑไมดอน
มูล  ที่ประสานงานใหสมาชิกทราบเพ่ือใหผูวิจัยไดไดสัมภาษณและเก็บขอมูลดวยดียิ่ง  ขอขอบคุณผูตอบ
แบบสอบถามโดยเฉพาะลูกคาที่ซื้อไมสักที่สวนปาแมมาย เพ่ือนๆ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอร
เทคลําปาง รุนที่ 1 ที่เปนกําลังใจที่ดีเสมอมา ขอบคุณผูมีพระคุณทุกทานที่ขาพเจายังมิไดกลาวถึง 
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